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  ................................................................ وهو واجب من املقيات

ــنف ــــُه اُهللا َتَعــــاَىل -بـــني املُصــ ــة -َرِمحَ قيــــت مخســ ـــه جيــــب احلــــج مــــن امليقـــات واملوا ــذه ، أ وهــ

  :املواقيت اخلمسة وهي

ألهل املدينة: ذو احلُليفة.  

 ألهل اليمن: يلملم.  

 ــور ـــ ــــيخ منصــ ـــــب الشـــ ـــرن الثعالــ ــامها بقــــ ـــ ــــب ســ ـــرن الثعالـــ ــ ـــمى بقــ ــ ـــازل وتســ ــ ـــرن املنــ ــ ، وقــ

  .واعرتض عليه بعض املُحاشني املُتأخرين

فـإن ، ليست هي قرن املنازل وهذا غـري صـحيح، ألن قرن الثعالب قريبٌة من مكة: قالوا 

ه إىل عهدٍ ذسكان السيل من هُ  ن فيـه ألكـان ُيسـمى بقـرن الثعـالب، قريب يل وغريها يعلمون أ

  .أربعة تالٌل صغرية وتسمى قرًنا كانت مليئًة بالثعالب

إًذا فتســميته بقــرن الثعالــب ، وقــد ذهــب أحــد هــذه الــتالل يف اخلــط الرســيع فبقيــت ثالثــة

يــذكرون عبـارة منصــور وُينكروهنـا ولــيس  بعــض املُحاشـني اآلن وهـذه فائــدة ذكرتـه، صـحيح

  .األمر كذلك بل ُيسمى بقرن الثعالب إىل عهٍد قريب

   ألهل العراق ُيسمى رضية وهو واٍد كذلك: ذات عرٍق.  

 ألهل الشام: واجلُحفة.  

ق قيـت، تيهذه املواقيت اخلمسة وأغلبها وديان وبعضها موا هـن هلـن وملـن ": هـذه املوا

قيــت فيجــب عليــه أن ُحيــرم مــن امليقــات ، "مــر علــيهن مــن غــري أهلهــن فمــن مــر عــىل هــذه املوا

  .عليه الذي مر
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  :هنا مهمةأل اهل ا سأذكر لكم مسائل انتبهو

ةامل  ذهـــب مليقـــاٍت وإنـــام ، مـــن كـــان مـــن أهـــل ميقـــاٍت فلـــم يمـــر مـــن ميقاتـــه: األوىل ســـأ

 ،هو من أهل جنوب اململكة واليمن وميقات جنـوب اململكـة والـيمن مـن يلملـممثًال ، غريه

جيـوز لـك أن : نقـول، سأصل إىل مكـة مـن ذو احلُليفـة: ولكنه ذهب إىل املدينة قبل ذلك وقال

ك، ُحترم من ذو احلُليفة يت من ميقاٍت غري ميقاتـك أل هـن هلـن وملـن مـر علـيهن مـن غـري ":أ

  .هذه الصورة األوىل انتبهوا معي، "هلهن ممن يريد حًجا أو عمرةأ

سيمر له خط معني، إذا كان املرء سيمر عىل ميقاتني األول ثم الثاين: الثانية صورةال 

د بأهل الشام ؟يظهر هذا األمر ملن، سيمر عليه  ،كل مـن كـان شـامل املدينـة: ألهل الشام املُرا

 أو كــل مــن يـأيت مــن طــر يـق الشــام عــن طريـق املخــرج احلــديث، شــامل اململكـة مدينـة النبــي 

  .عن طريق األردن وأهل الشام

 ألن ذا احلُليفــة جــزء مــن املدينــة عــىل طــرف املدينــة، فســيأيت إىل املدينــة فســيمر ذا احلُليفــة

، ثم سيخرج ويذهب من طريق السـاحل ويمـر مـن عـىل اجلُحفـة إًذا سـيمر عـىل ميقـاتني، متاًما

  :من كان سيمر عىل ميقاتني مًعا

 أهـل املدينـة ال، جيب عليه أن ُحيـرم مـن امليقـات األول: فإن كان من أهل امليقات األول

م إىل اجلُحفة   .جيوز هلم أن ُيؤخروا اإلحرا

م للثــاين: وأمـا إن كــان مــن أهــل امليقــات الثــاين فهــو خمــٌري بــأن ، فيجــوز لـه أن ُيــؤخر اإلحــرا

  .منهامُحيرم ممن شاء 

ولـيس مـن أهـل الشـام كـأن ، لـيس مـن أهـل املدينـة: وأما إن كـان لـيس مـن أهـل امليقـاتني

ق ى املدينة أوًال ، أو من أهل نجدٍ ، يكون من أهل العرا   .أو من أهل اليمن ولكنه أ

ة هذه جيب عليه أن: فقالوا    .ُحيرم من أول امليقاتني وضحت املسأ
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ة م: الثالثــة املســأ ز امليقــات مــن غــري إحــرا جيــب أن ترجــع فُتحــرم : نقــول! رجــٌل جــوا

جيـب عليـك أن ترجـع إىل امليقـات : املشهور عند فقهاءنا أي ميقاٍت ترجع إليه؟، من ميقاتك

م منــه ــه هــذا هــو الواجــب ، الــذي جاوزتــه ووجــب عليــك اإلحــرا فيجــب عليــك أن ترجــع أل

  .إليه

ه يرجع إىل ميقاٍت شاء لعموم قول النبي  وهذا الذي عليه: والقول الثاين : الفتوى أ

هـو مـر ، يقولون الطبًعا املشهور ماذا يقولون؟ مشهور املذاهب ، »هن هلن وملن مر عليهن«

ة، عىل األول فتعلقت ذمته باألول   .فيجب عليه أن يرجع إليه وضحت هذه املسأ

ة قــت، هــي املهــم عنــدنا :الثانيــة املســأ لــو جاءنــا ، انتهينــا مــن الــذين يمــرون عــىل املوا

ـاذا؟ قـال  أمر عىلاال أن: شخٌص فقال ـا أحرضـ بالطـائرة: ميقـات  ، أن أحرضـ بالسـفينة أو أ

  .إن كنت تأيت يف السفينة نبدأ بالسفينة: نقول

ون مــن مينــاءين  ون بالســفينة يــأ وا مــن ، إمــا مــن ينبــع، فــإن احلُجــاج الــذين يــأ وإمــا أن يــأ

ـــى مـــن ينبـــع فســـهل جـــًدا فإنـــه يمـــر عـــىل اجلُحفـــة يف الطريـــق، جـــدة ، فُيحـــرم مـــن اجلُحفـــة فـــإن أ

وهـــو عـــامر يف املكـــان الـــذي القريـــة ، واجلُحفـــة اآلن بنـــي فيهـــا مســـجد مـــن نحـــو ســـبع ســـنوات

  .لذي كان ُحيرم منها الصحابةالقديمة متاًما ا

فيجـب عليـه أن ُحيـرم مـن اجلُحفـة ألن ، إًذا من كان يأيت من طريق البحر من طريق ينبع 

ــق البحـــر عـــن طريـــق جـــدة، ينبـــع دون امليقـــات أهـــل املدينـــة ــاء عـــن طريـ ــن جـ أو جـــاء ، وأمـــا مـ

  :فله حالتان، بالطائرة عن طريق جدة ركزوا معي

يقــات مــن الــذي ال ُحيــاذي للميقــات؟ دعونــا نــتكلم امل ُحمــاذًي أن ال يكــون : احلالــة األوىل

الـذي : يف السـفن، يف السفن أسهل وأمـا اجلـو فإنـه خطـوط ختتلـف يعنـي مـن طـائرة إىل أخـرى

قـالوا عبـارة الفقهـاء قديمـة كـام قـال ابـن دقيـق العيـد ابـن دقيـق العيـد هـذا مـن  !ال ُحياذي ميقاًتا

ــ: وقيــــل، كبـــار علــــامء املســــلمني ــو كــ ــعيدوهـ ــن أهــــل الصــ ــو مـ ــد حكــــى ، ان عــــامل الصــــعيد وهــ وقــ

ة ون من هذا الطريق وسأذكر لكم، اإلمجاع عن هذه املسأ   .ألن أهل الصعيد يأ



 

  

  

 

 

  ................................................. ومن منزله دون امليقات فميقاته منزله

ـى جـدة آتيًـا مـن سـواكن: حكي اإلمجاع حكاه ابن دقيق العيد ـه مـن أ بـر سـواكن هـذا ، أ

مـن أمـام جـدة  :يقولـونالـذي يـأيت مـن بـور سـودان بـور سـودان ُيقابلـه اآلن مينـاء ، ُيقابل جـدة

  .اختالف بسيط جًدا

ـــواكن ـــى مــــن سـ ـ ـــن أ ـــاطق يف : فمـ ـــريت املنــ ـــام تغـ ـــواكن اآلن ربـ ـــم القــــديم ليســــت سـ باالسـ

كن القديمة ُتعادل بور سودان اآلن ومن قارهبـا، السودان فمـن جـاء مـن طريـق الـرب مـن ، سوا

يصـــح ِجـــدة ويصـــح ُجـــدة ، فإنـــه ُحيـــرم مـــن جـــدة إذا وصـــل إىل مينـــاء جـــدة، طريـــق بـــور ســـودان

ـى مـن طريـق هـذا البحـر، لغتان فصيحتان يت بأهيام فال ُختطئنـي فـإذا وصـل مـن أ فإنـه ، فإذا أ

ه مل ُحي    .اذي أي ميقاتُحيرم من جدة أل

فإنــه ُحيــرم إذا حــاذ ميقــات اجلُحفــة أو : وأمــا مــن جــاء شــامل البحــر األمحــر أو مــن جنوبــه 

يعنـي قبـل أن يصـل إىل جـدة يف الطـائرة أو يف السـفينة بنحـو أقـل مـن مـائتي كيلـو ، ميقـات مللـم

ة ونحو ثالث مائة كيلو للجنوب، بالشامل   .واضحة هذه املسأ

ـــفينٍة  ــى بسـ ــ ـــن أ ــاجلوإًذا مـ ـــاذًي : أو بــ ـــيس حمـ ــدة لـ ــاٌرش إىل جــ ــه مبــ ــان خطــ ـــإن كــ ـــن األ فـ ٍي مـ

: معنى املحـاذاة: وأما إن حاذ، فإنه حينئٍذ ُحيرم من جدة نفسها من طرف الساحل، املواقيت

ـه يمـر فيكــون عـىل يسـاره ومل يمــر عـىل امليقـات وإنــام حـاذ خـط العــرض حقـه وهـو يف البحــر ، أ

  .جيب عليك أن ترجع إىل امليقات: دة غري ُحمرٍم نقولفإن وصل إىل ُج ، فإنه ُحيرم إذا حاذ

ـــا ــ ــل خالًف ـــم قبـــــل قليـــ ـــرت لكــ ـــه؟ ذكــ ــع إليــ ــي ترجـــ ــــات التـــ ـــو امليقـ ــا هــ ــهور، مـــ ــع : املشـــ يرجـــ

م منه   .يرجع ألي ميقاٍت شاء أن ُحيرم منه: وعىل القول الثاين، للميقات الذي لزمه اإلحرا

ــه منزلـــه": طيـــب يقـــول الشـــيخ مـــن كـــان ســـكنه دون ، "ومـــن منزلـــه دون امليقـــات فميقاتـ

ًء مـن مكــة أو مـن خــارج مكـة قيـت ســوا ، مــن أهـل ُعســفان مـن أهــل الكامـل وادي نعــامن، املوا

  .لحج والعمرةل افإنه ُحيرم منه، من أي مدينٍة أو قريٍةخارج مكة لكنه دون املواقيت

فيجــب أن جيمــع بــني احلــل واحلــرم : لعمــرةل اوأمــ، فإنــه ُحيــرم للحــج مــن بيتــه: وأمــا املكــي

  .كام سيأيت
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ة مهمة جًد انتبهـوا معـي: طيب مـن يأخـذ ُحكـم مـن كـان دون ، انظروا معي عندي مسأ

ــوا معـــــي ـــت؟ انتبهـــ قيــ ــة املوا ــرة ثانيـــ ــد مـــ ـــان : ُأعيـــ ـــاس نوعــ ــعيفالنــ ــا أعـــــرف أن الصـــــوت ضـــ ـــ ، أ

إمامـة  ولكن الصرب بالعلم واليقني تناُل ، حار اجتمعت الثالثة أشياء واجلو، والدرس طويل

ــ{ :الــدين ــًة َهيْــُدوَن بَِأْمِرَن ــا ِمــنُْهْم َأِئمَّ ــ اَوَجَعْلنَ ــا ُيوِقنُــونَ َّ َاتِنَ وا َوَكــاُنوا بِآ ، ]٢٤:الســجدة[}ا َصــَربُ

  .اهللا يف هذا العلمفاصربوا فإنه إن شاء 

  :انظروا معي الناس نوعان

  آفاقٌي.  

 وشخٌص دون املواقيت.  

ــه ــر عليـــ ـــن امليقـــــات إذا مـــ ـــذا ُحيـــــرم مــ ــاق هــ ــذي خلـــــف اآلفـــ ـــا بالتفصـــــيل ، الـــ ــا عنهــ وتكلمنـــ

ــل قليــــل ــرت لكــــم قبــ ــذي ذكــ ــيم الــ ـــا، والتقســ ــرم منهـ قيــــت ُحيــ ــاس ، مــــن كــــان دون املوا ــ هنــــاك أ

  .ُحيرمون من دون امليقات وإن مل يكن من أهلها

غـــري مريـــٍد احلـــج ، دخـــل إىل بلـــدٍة غـــري مكـــة؟ أحســـنت مـــن مـــن مـــن هـــم أعطنـــي الصـــورة

قيـتوذهب إىل جدة ، والعمرة وادي نعـامن كـل هـذه ، بسـفان، الكامـل، جـدة، جدة دون املوا

قيــت ، غــري حــٍج أو عمــرةال ذهــب إىل مدينــٍة غــري مكــة الحــظ غــري مكــة قصــده، املــدن دون املوا

ة هــو لــيس مــن أهـــل ثــم وهـــو يف جــدة أراد حًجــا أو عمــر، ذهــب إىل جــدة ُيريــد عمــل يف جــدة

  .تأخذ حكمه فُتحرم منها هذه صورة: نقول، جدة

! لكــن طيــب لــو ذهــب إىل جــدة وقــد أراد حًجــا أو عمــرة ولكنــه مل ينــوي: الصــورة الثانيــة

  :ألن النية نوعان، ارجع إىل امليقات: نقول

  .نيٌة صغرى: النوع األول

  .نيٌة كربى: النوع الثاين

  .هي العزم: النية الصغرى

  .هي نية الدخول يف النُسك: الكربىوالنية 



 

  

  

 

 

م مع وجود اجلنون   .... أو اإلغامء أو السكر وإذا انعقد مل يبطل إال بالردة وال ينعقد اإلحرا

م بحـٍج أو بعمـرة: طيب احلالة الثانية ثـم أراد أن حيـج أو يعتمـر ، من دخل إىل مكة بإحرا

حيــج ولــو مل ينــوي احلــج أو أخــذ عمــرة وجلــس يف جــدة وأراد أن ، دخــل بعمــرة ومكــث بمكــة

  .عند إرادة العمرة

ــ: فنقـــول شــ ــن حيـــث أ م الثــــاين مــ ــرا ــأ ُحيــــرم اإلحـ ــانـ ــــه وقــــت جماوزتـــه امليقــــات كــ  اذا؟ أل

من  أراد احلج والعمرة مرًة أخرى، »هن هلن وملن مر عليهن ممن يريد حًجا أو عمرة«: حمرًما

  .غري جماوزةٍ للميقات فحينئٍذ ُحيرم دوهنا

 ،وجلـس يف جـدة وهـو لـيس مـن أهـل جـدة أساًسـا، أخـذ عمـرًة يف رمضـانفلـو أن امـرًئ 

ء: فنقول له ٌء كنت مريًدا احلج أو مل ترد احلج سوا   .أحرم من جدة سوا

ال ": فقـال وهـو فـوات العقـل، عن قضية فوات الرشـط -َرِمحَُه اهللاُ -بدأ يتكلم املُصنف 

م ابتــداًء مــع وجــود اجلنــون م: األول العــربة بــالركن، "ينعقــد اإلحــرا  فمــن كــان، وهــو اإلحــرا

ًء كــان ســكره بــأمٍر مبــاح أو بغــري مبــاح، عليــهًى أو مغمــ، جمنوًنــا كيــف مبــاح؟ ، أو ســكران ســوا

  .هذا مباح ال إثم عليه لكنه سكران، رشب شيئًا يظنه عصري فإذا به مخر

ــمف ــه ال نيــــة هلــ ــ ــرامهم أل ــة ال ينعقــــد إحــ ــؤالء الثالثــ ــدة، هــ ــذه فائــ اء الفقهــــ: املُغمــــى عليــــه هــ

وبعضــها ، أغلــب أحكــام املُغمــى عليــه ُتلحــق بــاملجنون، أغلــب األحكــام ُيلحقوهنــا بــاملجنون

  ُتلحق بالنائم بعض األحكام ُتلحق بالنائم ما هي؟

ــه لـــو أغمـــي عليـــه يـــوٌم كامـــل  :فـــإن الفقهـــاء يقولـــون أحســـنت الصـــالة إن املُغمـــى عليـ

  .كامًال فال يقضيها أحسنتيوًما  بخالف املجنون إذا ُجن، يقيض صالة اليوم الكامل

ــاملجنون إًذا ــون بــــ ــيام ُيلحقــــ ــ ـــاب الصــ ـــاب احلــــــج وبـــ ــون يف بـــ ــٌق ، املجنــــ ــــه ُملحــــ ـــى عليــ املُغمـــ

  .فهو ُملحٌق بالنائم: وأما يف باب الصالة، باملجنون

ة جـــًدا مهمـــة ركـــزوا معـــي ُّـــوا اْحلَـــجَّ { :يقـــول-َجـــلَّ َوَعـــَال -رُبنـــا ، انتبهـــوا هـــذه مســـأ  َوَأِمت

ــَرةَ  م، ]١٩٦:البقــــرة[}َواْلُعْمــ ــل يف احلــــج والعمــــرة بــــاإلحرا ــى ذلــــك أن كــــل مــــن دخــ  ،وأمتــــوا معنــ

  ويكون إمتامه بامذا؟  فيجب عليه أن يتمه ألن اهللا أمر بإمتامه



 

   
 

 

...........................................................................  

م احلـج والعمـرة : ولـذلك انعقـد إمجـاع أهـل العلـم، بإهناء أركانه إذا أهنى األركان فقد أ

ه ال جيوز قطع احلج والعمرة   .قال هذه اآلية ن اهللا أل اال جيوز قطعه، عىل أ

م": قـال ابــن حــزم ــه ال جيــوز رفــض اإلحــرا م ، "أمجــع أهــل العلــم عــىل أ مــا  رفــض اإلحــرا

كـل سـبٍب مـن األسـباب ملغـي ، هو؟ هو قطعه وعدم إمتامه ال جيوز ألي سبب مـن األسـباب

  .جيب أن تأيت وُتكمل

  :ُيستثنى من ذلك أمران سيفرد هلام املُصنف بابني

لــيس كــل عــذر يكــون إحصــار ، اإلحصــار ولــيس كــل يشٍء يكــون إحصــار: األمــر األول

، اإلحصــار جيــوز للمــرء أن يتحلــل، بــل اإلحصــار حمصــور يف أشــياء معــددة ســنذكرها يف حملهــا

م وأن هيدي وحيلق كذلك   .وأن يرفض اإلحرا

، إذا فاته احلج من فاته احلج بأن كان مل يصل إىل عرفة إال بعد انقضاء املدة: ر الثايناألم

 فحينئــذٍ ، انظــر معــي مل يصــل إىل عرفــة إال بعــد انقضــاءها يعنــي بعــد طلــوع فجــر اليــوم العــارش

فتبقـى  وجيـب عليـه أن حيـج بـدهلا، جيب عليه أن يذهب إىل احلـرم ويتحلـل بعمـرة ينوهيـا عمـرة

ة اهحينئٍذ حتلليصبح لكن ، احلج يف ذمته   .واضحة هذه املسأ

وحـــال الفـــوات يتحلـــل ، ُيســـتثنى مـــن ذلـــك حـــال اإلحصـــار،  ُيـــرفض احلـــج مطلًقـــااال إذً 

ــام، بعمــرة فــوات وهــل يلزمــه حــج؟ ســيأيت ، وأمــا اإلحصــار فبهــدٍي وحلــٍق أو صــيام عرشــة أ

  .إن شاء اهللا يف حمله بدله

جيـــب ، كـــان املـــرض يســـًريا ، خرســـت جتارتـــك جـــاءك اتصـــال، امـــهمـــا عـــدا ذلـــك جيـــب إمت

ــتم احلـــج والعمـــرة ألي ســـبب مـــن األســـباب ـــوه وهـــو يف ، عليـــك أن ُتـ بـــل إن املـــرء إذا مـــات أ

 كــام كفــارة يفعلــه عليــه فيــه كــل يشءٍ  وال يتحلــل، جيــب عليــه أن يــتم احلــج والعمــرة هللا !احلــج

  .سيأيت بعد قليل

  

  



 

  

  

 

 

  .................................لكن يفسد بالوطء يف الفرج قبل التحلل األول وال يبطل 

 كثـري، اهلـ ا لو أن رجًال دخل يف عمرة فلام طاف وهذا كثري انتبهو: يعني عىل سبيل املثال

 فخرج ومل يـتم السـعي هـل متـت عمرتـه؟ ،واهللا زحام أريد أن أخرج: ا طاف قال اجًدا جدً 

  .العمرةمل تتم 

ت اآلن حمرم حيرم عليك أن : نقول حيـرم ، حيـرم عليـك أن تلـبس الثـوب، زوجتـك تطـأأ

حيرم عليك أن تقلم أظفـارك كـل هـذا ، حيرم عليك أن تقص شعرك، عليك أن تغطي رأسك

  .حرام

  ،وقد يتداخل بعضها إذا كانت من جنٍس واحد، وإذا فعلت شيئًا منها فعليك الكفارة

  . وجيب أن ترجع وتسعى، مستمر معك اإلثم ما يتداخل فيبقى احلكم واإلثم

ــه إمتامـــه ، بـــالوطء يف الفـــرج قبـــل التحلـــل األول لكـــن يفســـد« :قـــال وال يبطـــل بـــل يلزمـ

  .»والقضاء

لحـج ل اه إذا فعل مفسدً ال ثم فعل ُمفسدً ، يف احلج والعمرة طيب هذا الذي يكون دخل

، أن رجـــًال دخـــل يف عمـــرة أويف حـــجفلـــو ، الـــذي يفســـد احلـــج والعمـــرة هـــو الـــوطء ،والعمـــرة

وقبـل أن ُينهـي العمـرة قبـل السـعي ، وقبل أن ينهيها وطء زوجتـه قبـل التحلـل األول يف احلـج

  .فوطء زوجته

ــاقي ويرتتـــب عـــىل ذلـــك: نقـــول مـــك بـ ـــه جيـــب عليـــك أن تـــتم ، فســـد حجـــك لكـــن إحرا أ

جيـــب عليـــك أن تعيـــد ، تطـــوف وتســـعى مـــن غــري أجـــر وحتلـــق كــذلك، أجــر البــاقي ولـــيس لـــك

ه فسد ويبقى يف ذمتك فيجب أن تأيت ببدله! احلج والعمرة   .أل

ه جيب عليك الفدية إما شاةٌ : األمر الثالث   .سيأيت تفصيلٍ أو بدنة عىل  أ

بــع ــه جيــب عليــك التوبــة إىل اهللا : األمــر الرا ــك أفســدت حجــك واعلــم أن مــن، أ  أل

 بــل وال بنســياٍن عنــد كثــٍري مــن أهــل العلــم ال ُيعــذر فيــه، أفســد حجــه بــوطٍء ال ُيعــذر فيــه بجهــلٍ 

إًذا معرفـــة األحكــام مهـــم جـــًدا جيـــب أن ال يطــأ املـــرء زوجتـــه وإال وقـــد ، باجلهــل وال بالنســـيان

م احلج والعمرة   .بإكامهلام ويف التحلل الثاين، أ



 

   
 

 

اإلحرام بني أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي وخيري من يريد ، بل يلزمه إمتامه والقضاء

د أو القران   ..................................................................... اإلفرا

يفرقــون ، انظــر عنــدنا الفقهــاء يقولــون يف بــاب احلــج، "بــل يلزمــه إمتامــه والقضــاء": قــال 

واب إال يف بابنيالفساد والبطالن ال ، بني البطالن وبني الفساد   :فرق بينهام يف مجيع األ

 باب النكاح.  

 باب احلج.  

  .-َرِمحَُه اهللاُ - احلج سيأيت إن شاء اهللا التفريق بعد كالم املُصنف

ــه ال يرتتــب عليــه مــا الفــرق بــني بطــالن احلــج وفســاده؟: هنــا مناســبة  فســاد احلــج معنــاه أ

ــر لكنــه جيــب عليــك أن تســتمر ، ليــه أي يشءفــال يكــون جمــزًئ ولــيس فيــه أجــٌر وال يرتتــب ع، أ

ه فاسد   .فيه أل

م: أما الباطل م فقـد بطـل حجـه، فإنه رفض اإلحرا أو مل يتحقـق ركـٍن ، مـن رفـض اإلحـرا

مــه باطــل، مـن أركانــه  يلزمــه املُيضــ يف الفاســد هــذا هــو الفــرق ال اإذً ، وهــو الــركن األول فإحرا

  .بني الفاسد والباطل

ــُه اهللاُ -بـدأ يــتكلم املُصــنف  ســاك -َرِمحَ م بــني أن ": فقــال، عـن األ وخيــري مــن يريــد اإلحــرا

د أو القران، يأيت التمتع وهو أفضل   ."أو ينوي اإلفرا

ساك ثالثة   :األ

  ٌإما متتع.  

  نٌ أو   .قرا

 د   .أو إفرا

ســـاك ســـاك كـــم عـــددها؟ ثالثـــة، ال جيـــد إال ثالثـــة أ مـــا  والعجيـــب خـــذوا هـــذه النكتـــة األ

ة؟ بالعقل كم؟ ثالثة األفضل منها كم   .قول يف املسأ

  

  



 

  

  

 

 

  ................فالتمتع هو أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج ثم بعد فراغه منها حيرم احلج 

ــامء ـــف العلـــ ـــين قـــــول: اختلــ ـــن عرشــ ــٍو مــ ـــاك الثالثـــــة عـــــىل نحـــ ســ ــل األ ــاًء عـــــىل ، أي أفضـــ بنـــ

ل ــون، اخـــتالف األحــــوا ــد : فقــــد يقولــ ــان املــــرء قــ ــل إذا كــ د أفضــ ــرا ــذه إن اإلفــ ــر يف ســــنته هــ اعتمــ

شأ سفرين   .وأ

ن أفضــل إذا كـان قـد سـاق اهلــدي: وبعضـهم يقـول وبعـد ذلـك ُيفضـل يف قضــية ، إن القـرا

ٍل شـــتى والـــذي مشـــى عليـــه املُصـــنف ! املكـــي ـــُه اهللاُ -اختلـــف أهيـــا أفضـــل عـــىل أقـــوا أن : -َرِمحَ

ساك الثالثة   .إنام هو التمتع! األفضل األ

ــق اهلــــد ألن النبـــي  ــر، ي أن يتمتـــعأمـــر مــــن مل يسـ ــن انظــ ســـاك التمتــــع لكـ  إًذا أفضــــل األ

مل يتمتع حينئٍذ وبقـي  ألن النبي ، من ساق اهلدي ودخل قارًنا فيحرم عليه أن يتمتع، معي

  .قارًنا فيبقى حينئٍذ قارًنا

ن قارًنا دخل ابتـداًء لكن لو دخل يف النسك ، إًذا من ساق اهلدي فاألفضل يف حقه القرا

  :إًذا من ساق اهلدي له حكامن، أن يكون قارن وال يتمتع جيب يف حقه! قارًنا

 م   .األفضل يف حقه التمتع: قبل اإلحرا

 مل جيز له قلبه إىل التمتع: فإن أحرم قارًنا.  

 ولكنــا محلنــاه عــىل مــن دخــل يف النســك قارًنــا وقــد، أعملنــاه ومل هنملــه إًذا عمــل النبــي 

ساك بعد قليلفإنه ال جيوز له أن يقلبه إىل ، ساق اهلدي كلم عن قلب األ   .القران وسأ

ــنفأفضــــلها : إًذا ــر املُصــ ن التمتــــع كــــام ذكــ ــرا ـــُه اهللاُ - القــ ــًال  -َرِمحَـ ــا عمــ ـــا أكثرهــ ــه ، ألهنـ ففيــ

فان وسعيان د، ثم يليه القران ألن فيه اهلدي، طوا   .ثم يليه اإلفرا

ـــُه اُهللا َتَعـــاَىل - بـــدأ يـــتكلم املُصـــنف ــالعمرة يف أن ": عـــن التمتـــع فقـــال صـــفته -َرِمحَ حيـــرم بـ

مــا قــال ، "أن حيــرم بــالعمرة يف أشــهر احلــج": الحــظ عبــارة املُصــنف دقيقــة قــال، "أشــهر احلــج

اذا؟   الشيخ أن يأيت بالعمرة ألشهر احلج 

  

  



 

   
 

 

..............................................................................  

أشــهر احلــج مــا ، ج وال يــأيت بــالعمرة إال بعــدهاألن املــرء قــد حيــرم بــالعمرة قبــل أشــهر احلــ

 تصــور أن املـرء حيـرم بـالعمرة قبـل أشـهر احلــجيكيـف ، وذو احلجـة، وذو القعـدة، هـي؟ شـوال

  .وال يأيت هبا إال بعدها

ـا وصـل إىل بيـت اهللا احلـرام وصـل بعـد ، من رمضان يف آخر يوم أحرم العمرة رجٌل   و

، فـأدى العمـرة يف شـوال إًذا فهـي يف أشـهر احلـج، العيـدغروب الشـمس قـالوا غـًدا شـوال غـًد 

؟ فإنـــه حينئـــٍذ يكـــون، مـــن أخـــذ العمـــرة وبقـــي يف مكـــة حتـــى احلـــج ثـــم حـــج مـــن عامـــه ذاك: إًذا

يكون قـارن ، طيب إن أخذ العمرة قبل ذلك يف رمضان ومكث يف مكة إىل أشهر احلج وحج

ه مل حيرم بالعمرة يف أشهر ا، يكون مفرد! أو مفرًدا ةأل   .حلج واضحة هذه املسأ

 اومل يكـن ناوًيـ، لو أن امرًئ أحرم يف أشهر احلج عن نفسه: طيب انظروا الصورة الثالثة

ـــا جـــاء احلـــج طـــرئ عليـــه احلـــج بعـــد ذلـــك مل ينوهـــا ابتـــداءً ، لحـــج ثـــم بقـــي يف مكـــةل وإنـــام ، ثـــم 

  .طرئ عليه احلج يف وقت احلج

دفهل يكون متمتًعا أو مفرًدا؟ وقت العمرة ما ك : نقـول، ان ناوي التمتع إنام نوى اإلفـرا

: لـذلك املصـنف قـال، يكون متمتًعا كذلك ألن نية التمتع ليست مقصودة ليس العربة بالنيـة

ــوي: مــــا قــــال، "أن حيــــرم" ــة : العــــربة، أن ينــ ــرة والعمــــرة كاملــ م العمــ ــاإلحرا ــأيت بــ ــال أن تــ باألفعــ

  .واحلج كامًال يف السنة الواحدة

ة  يـه يف ، بعمـرةرجـٌل وكلـه آخـر : األخرية لننظر هلـاطيب خذوا هذه املسأ فـاعتمر عـن أ

ــا جــاء احلــج، شــهر ذي القعــدة أو شــهر شــوال حــج عــن نفســه أو العكــس العمــرة يف أشــهر  و

  .واحلج من السنة نفسها ومل يقطع بينهام بسفر، احلج

ج و كانـت العمـرة عـن شـخص واحلـالـ فهل يكون مفرًدا أو متمتًعا؟ يكون حينئٍذ متمتـعً 

وأن يكـون ، العربة باألفعال إًذا العـربة بـاحلج والعمـرة أن يكـون يف سـنة واحـدة، عن شخص

م بالعمرة يف أشهر احلج   .أن ال يفصل بني احلج والعمرة بسفر: واألمر األخري، اإلحرا

  



 

  

  

 

 

د هو أن حيرم احلج ثم بعد فراغه منه حيرم بالعمرة   .................... واإلفرا

مـا : املشـهور بالسفر ما الذي يقطع التمتع بني العمرة احلـج؟ يف القطع طيب عندنا مثًال 

ه ال خيرج من مكة مسافة قرص فمن خـرج مـن مكـة ، هو املذهب الذي يسري عليه الفقهاء؟ أ

  .فقد انقطع متتعه! مسافة قٍرص 

 ،لو خرج املرء إىل عرفة أخذ عمرة ثم جلس إىل عرفة يتمشـى يف عرفـة: وبناًء عىل ذلك

 :ينظر املشاعر وينظر هل انقطـع متتعـه؟ نقـول، يذهبون إىل عرفة قبل أسبوعني وثالثة الناس

  .ال

وُقلنا أن الفتوى ، لو خرج من مكة إىل جدة أخذ عمرة يف أشهر احلج ثم ذهب إىل ُجدة

أن مـن : وقلنـا إن الفتـوى والقاعـدة يف املـذهب، التي مـرت معنـا يف كتـاب الصـالة ليسـت هنـا

  .قرص بينهاممكة إىل جدة ال 

مـن  كـل، هل ينقطع متتعـه أم ال؟ مـا ينقطـع، برودألهنا دون مسافة القرص أقل من أربعة 

ــ ســــافر ــافة القرصــ ــه ال يقطــــع التمتــــع! مســــافًة دون مســ ـــافة، فإنــ ــن مسـ ـــ طيــــب إن زاد عــ ! القرصـ

  .انقطع متتعه

تان  والثانيـــة هـــي التـــي، يف األوىل ســـهلة ســـأذكرها برســـعة: انظـــروا معـــي هـــذه فيهـــا مســـأ

  .حتتاج إىل تركيز

د والتمتع د هو أن حيرم باحلج ثم بعد فراغه ": فقال، ذكر املصنف هنا صفة اإلفرا اإلفرا

غه منه بالعمرة": قوله، "منه حيرم بالعمرة ، إذا كان مل يعتمر عمرة اإلسالم، "ثم حيرم بعد فرا

  .فال ُيستحب له أن يعتمر بعده! وأما إذا كان اعتمر عمرة اإلسالم

فيكــون مفــرًدا فــال جيــب عليــه ، جيــب عليــه أن حيــرم عمــرًة بعــد احلــج إذا كــان مل يعتمــرإًذا 

ة، هدٌي    .ثم بعد إهنائه احلج يذهب ويأخذ عمرًة أخرى هذه مسأ

  

  

  



 

   
 

 

  ........ والقران هو أن حيرم باحلج والعمرة معا أو حيرم بالعمرة ثم يدخل احلج عليها

أو حيرم بالعمرة ثم ": قال،  »فهو أن حيرم باحلج والعمرة مًعا حيرم هبام مًعا«: أما القران

ــد قليــــل، "يــــدخل عليهــــا احلــــج ــأذكره بعــ د إًذا، هــــذا ســ  الفــــرق ركــــزوا معــــي الفــــرق بــــني اإلفــــرا

 جيـب عليـه هـدي ال اوهـذ، اهلدي هذا جيب عليه هدي: واألمر الثاين، فقط يف النية! والقران

  .مايش معي

د والقران يف األفعالال فرق  ًدا بني اإلفرا ًدا األفعال واحدة متامً ، أ ن أل اال فرق بينهام أ

لكن الذي يقرن نوى القران فأجزئـه فعلـه هـذا عـن حـٍج ، احلج دخل يف العمرة أي يف القران

والتـوفري عليـه بـاحلج والعمـرة لـزم بــدًال منـه أن يـأيت بفديـة القـران وهـو هـدي التمتــع ، وعمـرة

  .واهلدي، النية :الثاين قلنا الفرق، والقران

القـران متـى ينـوي الشـخص نيـة القـران؟ ينـوي ، طيب انظـر معـي انتبهـوا معـي يف القـران

م وجيوز له أن يـؤخر النيـة إىل حـني مـا قبـل بدئـه بـأول أركـان ، الشخص نية القران عند اإلحرا

ف   .العمرة وهو الطوا

ــرةً : شــــخٌص عنــــد امليقــــات قــــال ــــت : ولنقــــ، لبيــــك  عمــ ــــا رأ ــرة قبــــل و تصــــبح عمــ

  أو تلبي من، آخر حلظة قبل أن تطوف قبل أن تبدأ بالشوط األول نويت تكفي النية، البيت

  .أجل إظهار النية

ــول ــا: تقــــ ــبحت قارًنــــ ــــرة خــــــالص أصــــ ــا وعمــ ـــــج يف العمــــــرة ، لبيــــــك  حًجــــ ــل احلـ ــ دخــ

أو صـــيام حينئـــًذ ســـقطت عنـــك عمـــرة اإلســـالم ولكـــن وجـــب عليـــك الفديـــة ، أصـــبحت قارًنـــا

ام   .عرشة أ

وقلنــا أن هــذه ، طيــب إن رشع يف الطــواف والطــواف هــذا ركــن وهــو أول أركــان العمــرة

ــبعض ـــدخل ، األركــــان ال تتــ ــه أن يـ ـــوز لــ ـــيل ال جيـ ــركن األول الفعـ ــواف وهــــو الــ إن رشع يف الطــ

طيــب مــاذا يفعــل؟ إذا أهنــى العمــرة وأراد احلــج فحينئــٍذ  ،فتصــبح عمــرة تصــبح عمــرة، عليهــا

  .ع مايش معييكون متمت

  



 

  

  

 

 

فها فإن أحرم به ثم هبا مل يصح  ا شاء قبل الرشوع يف طوا   .ومن أحرم وأطلق صح ورصفه 

قلـب ُنسـك العمـرة إىل التمتـع وقلـب ُنسـك العمـرة ، أعيدها بطريقٍة أخرى قلب النُسك

د: أما إفراد، إىل حج قران د مـا تنقلـب إىل إفـرا  أنمـن أحـرم بعمـرة إمـا ، ما يصح قلبها إىل إفـرا

  .وإما أن يقلبها إىل حج قران، يقلبها إىل حج متتع

ف  متــى جيــوز لــه أن يقلبهــا ويصــح أن يقلبهــا إىل حــج قــران؟ وقــت مــا يشــاء إىل قبــل طــوا

ـــع، العمـــــرة ـــج متتــ ــا إىل حــ ــا إذا أراد أن يقلبهـــ ـــل! وأمـــ ــل وقـــــت يف كـــــل وقـــــت قبــ ـــوز لـــــه يف كـــ  فيجــ

ف ناء الطواف، الطوا جيوز لـه أن يقلبـه إىل متتـع بـل أصـًال  ،بعد انتهاء العمرة، بعد الطواف، أ

  .إذا حج من غري نية تنقلب إىل حج متتع

القـــران أو  ،وهـــو أن حيــرم بـــاحلج والعمــرة مًعـــا": -َرِمحَــُه اهللاُ - طيــب إًذا يقــول املصـــنف

فها  مل افإن أحرم به ثم هب«: انظر قال، "حيرم بالعمرة ثم يدخل احلج عليها قبل الرشوع يف طوا

 اهذه اجلملة طبعً ، »مل يصح«بالعمرة : أي، »ثم أحرم هبا«، بامذا؟ باحلج، »بهفإن أحرم  تصح

  :نستفيد منها، ن األصغر يدخل يف األكربأل

ه ال يصح قلب ُنسك احلج إىل عمرة فقط ما يصح: أوًال    .أ

  ال يصح له بعد ذلك أن يقلبها إىل عمرة ، أن من أحرم باحلج وبدأ يف أعامل احلج: ثانيًا

  .يتحلل بعمرةأن 

ثــم ، بــاحلج: أحــرم بــه أي، أريــد أن أجعلهــا عمــرة: لبيــك  حــج فقــال: شــخص قــال

لكــن يصــح للشــخص أن ؛ ال يصــح مل يصــح ال تســتمر حًجــا: هبــا أراد أن جيعلهــا عمــرة نقــول

ثـم يبقـى احلـج يف ذمتـه ال تـربأ ، لبيك  حًجا ثم قلبها متتع فتحلل بعمرة: فلو قال، يتمتع

  . باإلتيان باحلجذمته إال

لبيــك  فقــط لبيــك  قصــدت البيــت : يعنــي قــال، »فمــن أحــرم وأطلــق«: يقــول

ا شاء«: قال، أطلق   .»صح ورصفه 

  .أن جيعلها حج: جيوز

  .أن جيعلها عمرة: وجيوز



 

   
 

 

 إين أريد  : لكن السنة ملن أراد نسكا أن يعينه وأن يشرتط فيقول، وما عمل قبل فلغو

  .  ..........النسك الفالين فيرسه يل وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحيل حيث حبسني

دً : وإذا جعلهــا حًجــا ــا، جــاز أن جيعلهــا إفـــرا ًن ألن ، أو متتًعــا جيعلهــا أي ُنســٍك شـــاء، أو قرا

م ال نوع النُسك: اإلطالق إنام ُيفيد   .مطلق اإلحرا

ًمـا: لتعيـني فلغـٌو شـخٌص قـالقبـل ا: أي، »وما عمـل قبـل«: قال  عمـرة، لبيـك  إحرا

فــك : نقــول، أن طفــت وســعيت: فبــدأ وطــاف وســعى ثــم جــاءك قــالمل يوضــح وال حــج؟  طوا

ـر لـه ف سـعي طـواف عمـرٍة وسـعي عمـرة، وسعيك ال أ ـك مل حتـدد أهـو طـوا ـه سـعي ، أل أم أ

  .حج

ع وا   :وذلك عندنا النية ثالثة أ

  .التي متيزها عن العادةنية العبادة : النوع األول

ومهــا الواجبتــان مثــل مــا ، ونيــة التعيــني لتميــز العبــادات بعضــها مــن بعــض: النــوع الثــاين

  .ذكرنا يف الصالة وذكرنا يف الصيام

 :أن يقــول، وهــذه النيــة ليســت بواجبــة وهــي نيــة الفرضــية ليســت بواجبــة: النــوع الثالــث

  .شخص فرًضا ونحو ذلك

م هــذه الســنة واألفضــل فيعــني نســكهعنــ، »والســنة أن يعينــه«: قــال لكــن جيــوز ، د اإلحــرا

ـــا موســـى وعلًيـــا ريض اهللا عـــنهام أحرمـــا بـــام أحـــرم بـــه النبـــي  فأمـــا عـــٌيل ، عـــدم التعيـــني ألن أ

ه ساق اهلدي معه   .فلم حيرم، »فابقي عىل إحرامك«:قال له النبي ، فأل

و موسـى حيـرم بعمـرة يتمتـع  فجعلـه النبـي ، فإنـه مل يسـق اهلـدي معـه مـن الـيمن: وأما أ

ن ُســنٌة مطلًقــا أفضــل ملــن : كــم قبــل قليــلال وهــذا يؤيــد مــا ذكــرن، فيحــل بعــد العمــرة أن القــرا

م به   .ساق اهلدي وابتدأ اإلحرا

ا جــاءت ــ، ومــن الســنة أن يرشــط يف نســكه كــام جــاء يف حــديث ضــباعة بنــت الــزبري: قــال

إن حبسـني حـابس  :حجـي واشـرتطي فقـويل«: إين وجعة فقـال هلـا النبـي : فقالت للنبي 

  .»ثم حيل حيث حبستني



 

  

  

 

 

  ..................................................................... وهي سبعة أشياء

ــه ــا فائدتــ ـــذا مــ ـــا يصـــــح أن تقــــول! االشــــرتاط هـ ــة: طبًعـ ويـــ ـــموع يف الرا ـــو املسـ ــيل وهـ ، فمحــ

ــامعي ــط واألول ســ ـــايس فقــ ــاين قيـ ـــح األول ألن الثــ ــن األصـ ــول، ويصــــح ولكــ ــيل «: أن تقــ فمحــ

  .»حيث حبستني

  .اللفظني صحيح: وقيل

  :أي، فمحيل من اإلحالل: وهو املسموع يف كالم العرب أن تقول: ولكن األصح لغةً 

  .حل حيث حبستنيفأُ 

ًء كــان حاًجــا أو معتمــًرا : هــذا االشــرتاط ًء كــان خيشــى ، مســتحٌب لكــل النــاس ســوا وســوا

ًء كان خيش اإلحصار أو مل خيشى، املرض أو مل خيشى   .وسوا

 أن احلاج واملعتمر إذا ُأحرصـ فـال: االشرتاط؟ فائدة االشرتاط باختصاٍر شديد ما فائدة

ــه جيــوز لــه وقــت مــا شــاء أن يرجــع ال، يلزمــه هــدي ال يلزمــه هــدي كــل مــا ، لــيس معنــى ذلــك أ

ــذبح وال يصــــ ــه أن يــ ـــال يلزمــ ــه فـ ــار ألجلــ ــيح اإلحصــ ــ ـــد وكــــان ُحمًرصــــا وُأ ـــام إن مل جيـ ـ ــة أ م عرشــ

  .وإنام يتحلل ويذهب إىل بيته فقط إًذا يسقط عنه اهلدي، اهلدي

: وهذا مـن دعـاء اهللا ، »ويرسه يل« :هيسميف، »إين أريد النسك الفالين: فيقول«: قال

  .»وتقبله مني فإن حبسني حابٌس فمحيل حيث حبستني«

ُه اُهللا َتَعاَىل -بدأ املُصنف  م -َرِمحَ ، »سـبعة أشـياء: وهـي«: فقـال، بـذكر حمظـورات اإلحـرا

ـــنف  ـــراد املصــ ـــاَىل -إيــ ــــُه اُهللا َتَعــ ـ ـــورات -َرِمحَ ــ ألن ، للمحظــ ــا احلرصـــ ــبعٌة الغـــــرض منهـــ ــ ــــا سـ وأهنـ

ــبعة ـــذه الســــ ــ ــدا هـ ــا عــــ ــــان أن مــــ ــــبيل العــــــدد يف بيــ ـــــىل ســ ــيًئا عـ ــ ــاء إذا أوردوا شــ ـــن ، الفقهــــ فلــــــيس مـــ

  .حمظورات اإلحرام وال يرتتب عليه حكمها

َرِمحَُهــم اُهللا -فــإن الفقهــاء ، فــدليلها االســتقراء! وأمــا قرصــ املحظــورات عــىل ســبعٍة فقــط

وا يف األدلــة الرشــعية فوجــدوا أن األدلــة إنــام تــدل عــىل املنــع مــن ســبعة حمظــوراٍت نظــر -َتَعــاَىل 

  .دون ما عداها



 

   
 

 

  ................................... أحدها تعمد لبس املخيط عىل الرجال

ٌء مـن ، أحـدها ومل يقـل إهنـا أوهلـا: بـدأ املُصـنف بقولـه »أحدها«: قال ألهنـا يف اجلملـة سـوا

ة معرفــة درجــات األحكــام ، حيــث الرتتيــب فــال أفضــلية ألحــدها عــىل األخــرى وهــذه املســأ

ٌة دقيقٌة جًدا ف فيها مجٌع من أهل العلم، مسأ   .عند التعارض: وفائدهتا وقد أ

 فأي هذين األمرين يكون مقـدًما عـىل اآلخـر؟، بمعنى لو أن امرًئ تعارض عنده أمران

ـــورات ًء كـــــان يف الرشـــــوط أو املحظــ ــوا ــًل ، ســـ ـــوط مثـــ ــري قـــــادٍر عـــــىل الـــــ ففـــــي الرشــ و أن امـــــرًئ غـــ

أو مـاٌء يكفيـه إلزالـة نجاسـته فـأهيام يقـدم ، لرفـع حاجتـه لـيس عنـده إال مـاٌء يكفيـه يف، الوضوء

  أرفع احلدث أم إزالة النجاسة؟

يس له ال ألن رفع احلدث له بدٌن وهذ ،مقدمٌة عىل رفع احلدث إن إزالة النجاسة: قالوا 

كاملمنوعــات فـإن املمنوعــات عــىل  :ومنهــا، وغــري ذلـك مــن املســائل املتعلقـة هبــذا البـاب، بـدن

وهنـا بـني املُصـنف أن هـذه املمنوعـات عـىل درجـٍة ، درجات كذلك املمنوعـات عـىل درجـات

  .»لبس املخيط للرجالأحدها تعمد «: أحدها قال: ولذلك قال، واحدة

  :املحظورات نوعان

ء إال عند التعمد فقط: النوع األول   .حمظوراٌت ال يرتتب عليها اجلزا

ٍء كانـت متعمـًدا فاعلهـا أو ناسـيه، وحمظوراٌت يرتتب عليهـا اجلـزاء: النوع الثاين  ال اسـوا

  .فرق بينهام

: وهـو، تالًفـاإكل حمظـوٍر كـان : قالوا ! واملحظورات التي ال ُيعذر فيها بالنسيان ضابطها

ولذلك عرب املُصنف بتعمد لبيـان أن ، والوطء كام سيأيت يف حمله، تقليم األظافر، قص الشعر

  .هذا النوع من املحظورات ُيعذر فيه بالنسيان

ة ال، »تعمـــد لـــبس املخـــيط عـــىل الرجـــل«: قـــال حتـــى «: قـــال، حيـــرم عليهـــا ذلـــك ألن املـــرأ

، من حـديث غـريه ما ثبت يف الصحيح من حديث عبد اهللا بن عمر : دليل ذلك، »اخلفني

فنهـى ، »وال يلـبس اخلفـني، وال يلـبس القمـيص، ال يلبس املحـرم الـُربنس«: قال أن النبي 

  .عن لبس هذه األمور الثالثة النبي 



 

  

  

 

 

  ................................................................ حتى اخلفني

  :فأخذ العلامء من ذلك مناطاٍت متعددة

هيم النخعــي والعلــامء: ومــن هــذه املناطــات ــُه اُهللا َتَعــاَىل -مــا ذكــره إبــرا  كــانوا يــرون -َرِمحَ

هيم النخعــي ــه أدرك مجًعــا مــن ، واجتهــاده يف الدرجــة العليــا عنــد اجتهــاد القــدماء نظــر إبــرا أل

  .ويزيد النخعيني، وأدرك كبار تابعيهم كاألسود، -رضوان اهللا عليهم-الصحابة 

هيم النخعــــي ـــرا ـــال إبـ ــة: قـ ـــه هــــذه الكلمــ ــن عرفــــت عنـ ـــو أول مــ ــابط يف : قــــال، وهـ إن الضــ

ى هباإًذا التعبري، أن ال يلبس املخيط! امللبوسات للرجال -هو النخعـي!  باملخيط أول من أ

ُه اُهللا َتَعاَىل    .استنباًطا من حديث النبي  -َرِمحَ

ـــُه اُهللا َتَعـــاَىل -والفقهـــاء  ــا كـــان فيـــه خـــيطٌ : يقولـــون فقهائنـــا -َرِمحَ د بـــاملخيط مـ ، لـــيس املـــرا

د بــاملخيط  ،كـــل مــا ُفصـــل عـــىل هيئــة عضـــٌو مــن أعضـــاء البـــدن: فلــيس األمـــر كــذلك وإنـــام املـــرا

ــا عـــىل اليـــدكـــا ويل، لُكم ُجيعـــل ُمفصـــًال وخميًطـ ــلًة عـــىل : وأرجـــل القـــدمني يف الرســـا ُجتعـــل ُمفصـ

فكـل ذلـك ُيسـمى ، أو ُجيعل عىل هيئة العاممة ونحـو ذلـك، أو ُيفصل عىل هيئة الكتفني، ذلك

  .خميًطا فإنه حينئٍذ ُيمنع منه املحرم

ـــال ــ: أي، »حتـــــى اخلفـــــني«: قــ ــإهنام داخـــــالن يف املخـــ ــني فـــ ـــى اخلفـــ ــم ، يطحتــ فيأخـــــذان حكـــ

ه يسرت القدم كلها فهو ُمفصـٌل لـذلك قلـت لكـم ،املخيط متاًما د بـاملخيط املفصـل  :أل إن املـرا

  .ه فإنه يكون خميًطاال فكل ما ُفصل عىل العضو كامًل ، عىل العضو

ة املخــيط قلــت لكــم ، عنــدنا هنــا عــدد مــن املســائل املهمــة التــي البــد أن ننتبــه هلــا يف مســأ

د بــاملخيط هــو املفصــل ال جمــرد اخلــيطإن  :قبــل قليــل فــإن بعــض النعــل : وبنــاًء عــىل ذلــك، املــرا

، يــة ونحوهـــا ُجيعــل فيهــا خـــيطدوبعـــض الثيــاب مــن األر، هالــ فيــه خــيٌط وال يكــون ذلـــك مــانعً 

ة ًضا مانًعا منه هذه مسأ   .وكذلك كًفا ُيكفت به فال يكون ذلك أ

  

  

  



 

   
 

 

  ....................................... الثاين تعمد تغطية الرأس من الرجل

ة الثانيــة عنـدنا ة مــا يتعلـق تفصــيل وسـط البــدن: املسـأ بــأن ُيفصـل وســط البــدن ، يف مســأ

ــاء، عــــىل هيئــــة ثــــوٍب أو نحــــوه ــون حمرًمــــا: يقــــول الفقهــ ــه يكــ ــدن فإنــ ــىل هيئــــة البــ ــا ُفصــــل عــ ، أن مــ

م صـل عـىل هيئـة وسـط البـدن فكـل مـا فُ ، كالنقرة هذه وغريه فإنه يكـون مـن حمظـورات اإلحـرا

  .كذلك

ال ، إذا ُربـط وسـط املحـرم حلاجـة الحظـوا ُربـط حلاجـة، استثني مـن ذلـك صـورٍة واحـدة

أن جيعــل يف منطقــًة يف وســطه مــن أجــل حفــظ : قــالوا : ومثــال ذلــك، مــن غــري حاجــة بــل حلاجــة

جيـوز ربـط الوسـط مـن غـري ال ، لحاجـة مـن غـري حاجـة ال جيـوزال إذً ، نقوٍد ونحـو ذلـك فيجـوز

  .حلاجة بل البد أن يكون

ــة ة الثالثـــ ــأ ـــط: املســ ــيط فقـ ــه املُخـــ د بـــ ـــرا ــيط املـ ـــن أن اخلـــ ــاس يظــ ـــــى ، أن بعـــــض النــ ــربام أ ولـــ

م ويــزره بشــبابيك كثــرية جــًدا مــن أول الثــوب ، بمخــيٍط بغــري خــيط فــبعض النــاس يــأيت لإلحــرا

  .إىل آخره

ـه ُفصـل عـىل هيئـة عضـو البـدن فـال يصـح، كذلك إن هذا يأخذ حكم املخيط: فنقول  أل

ْ  -وســيأيت يف كــالم املُصــنف، ار والشــوكة ونحوهــارزجعــل هــذه األ َّ عرفنـــا  إًذا، -إِْن َشــاَء ا

  .إًذا أن املخيط إنام هو حمرٌم عىل الرجال دون النساء فقط

م بـــدأ يـــتكلم ــة، املُصـــنف عـــن املحظـــور الثـــاين مـــن حمظـــورات اإلحـــرا ــ وهـــو تغطيـ  رأسالـ

ـــل ـــىل ذلــــك، للرجـ ـــدليل عـ ـــي : والـ ــال أن النبـ ـــريه قــ ــد اهللا وغـ ــديث عبــ ــبس«: كــــام يف حــ  ال يلــ

  .العاممة وهي ما كانت عىل الرأس فذكر النبي ، »املُحرم العاممة

يف هذا النهـي وقـد علمـوا أن هـذا النهـي لـيس قـاًرصا  :-َرِمحَُهم اُهللا َتَعاَىل -ونظر الفقهاء

بل البد أن نجعل مناًطا ُيلحق به ما عـداها وذكـر ُفقهاءنـا ، عىل العاممة دون ما كان يف معناها

د هبذا النهي كل ما كان يف معناه : الحظ عبارة عىل التحقيق هذه مهمة، عىل التحقيق أن املرا

  .وكان ثابًتا عليه ،كل ما كان يتحرك بحركة الرأسوهو ، وهو ما كان لباًسا عىل الرأس
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  :الحظ هذين القيدين

 كل ما حترك بحركة الرأس.  

 وكان ثابًتا عليه.  

ًء كــان غرفــةً ال اخيــرج لنــا ذلــك أن مــ  أو كــان، خيمــةً أو كــان ،  يتحــرك بحركــة الــرأس ســوا

أو كـان مظلـًة فـإن مجيـع هـذه ، أن أقول عىل التحقيق ألن فيها خالًفـا، مظلة هذه عىل التحقيق

م ألهنــا عــىل التحقيـــق ال تكــون داخلــًة يف املنــاط الـــذي ، األمــور ليســت مــن حمظـــورات اإلحــرا

  .ذكرته قبل قليل وهو أن يتحرك بحركة الرأس

ـاذا؟ :وُقلنا  ـه إن مل يكـن ثابًتـا فلـيس ممنوًعـا إنـه يكـون عـىل سـبيل الثبـات  فلـو جعـل ، أل

ــة ــذه اهليئــ ــىل هــ ــرء عــــىل رأســــه يــــده عــ ــه كمخــــدةٍ ، املــ ــل املتــــاع عــــىل رأســ ، أو كــــان معــــه متــــاٌع فجعــ

ـه ، فإن ذلك ال يكون حمظـوًرا، وشنطة، ونحو ذلك، وفراشٍ  ـه لـيس عـىل سـبيل الثبـات أل أل

  .لو حرك رأسه سقط

 لـبس ًئ لـو أن امـر انظروا هل هي ممنوعٌة أم ليست بممنوعـة؟ هبسل اعندن! نظروا معيا

 فهــي لــن ُتغطــي، بعــض الطــواقي يكــون نصــفها مشــقوق ُخمرقــة، هــذه الطاقيــة وفوقهــا مشــقوق

م؟ تكون ممنوعة   .أكثر الرأس هل تكون ممنوعًة أم ليست ممنوعًة يف اإلحرا

ــة ـــه يصـــدق عليهـــا أهنـــا يف معنـــى العاممـ وهـــو كـــل مـــا كـــان ثابًتـــا عـــىل الـــرأس ويتحـــرك ، أل

ق هنــاك يشٌء ُيــربط عــىل الــرأس طيــب لــو أن بعــض، بحركتــه ثــم خيــرج منــه ، النــاس يف األســوا

ميـد وتكـون مظلـًة للحـاج واملعتمـر وتبـاع يف األسـواق هـل هـذه جـائزٌة أم لـيس بحـائزة؟ ، عوا

  .ليست بجائزة: نقول

ــٌة عـــىل الـــرأس فوصـــف ، ُمالصـــقةألهنـــا وإن مل تكـــن ُمالصـــقة ال حـــظ مل تكـــن  ــا ثابتـ لكنهـ

ه ا نظرنا بالطرد والتحقيق إًذا هـذا هـو املحظـور الـذي ذكـر، املالصقة ليس مؤثًرا يف احلكم

  .املًصنف

  



 

   
 

 

ثى لكن تسدل عىل وجهها للحاجة    ... ولو بطني أو استظالل بمحمل وتغطية الوجه من األ

ــا عــىل رأســه فهــذا ثابــٌت عــىل يعنــي لــو أن املــرء جعــل عــىل ، "ولــو بطــنيٍ ": قــال رأســه طينً

ــه ــ ـــرك بحركتــ ــــرأس ويتحـــ م، الــ ـــــورات اإلحــــــرا ـــٍذ مــــــن حمظـ ــون حينئـــ ــ ــــال، فيكــ أو اســــــتظالٍل ": قــ

ــُه اُهللا َتَعــاَىل -املُصــنف، "بمحمــلٍ  : مشــى عــىل طريقــة املُصــنف وبعــض أهــل العلــم الــذي -َرِمحَ

  .بحركتههو كل ما كان متحرًكا بحركة احلاج ما كان متحرًكا : يرون أن املناط

ًضــا املظلــة: وبنــاًء عــىل ذلــك فــإن ، فــإن عنــدهم املحمــل الــذي ُجيعــل عــىل اهلــودج ومثلــه أ

م   .يكون من حمظورات اإلحرا

ـــواب ــذلك: والصـ ـــك لــــيس كــ ـــم والتحقيــــق أن ذلـ ـــام ذكــــرت لكـ ـــام ، كـ ـــائز وإنـ ــو جـ وإنــــام هــ

أس ولــيس وال يكـون لبسـًة إال إذا كــان ثابًتـا وكـان يتحــرك بحركـة الـر، املحظـور مـا كـان لبســةً 

ــة اجلســــد ــة، بحركــ ــة اجلســــد املظلــ ــون حركــــة رأس؛ حركــ ــن البــــد أن يكــ ــىل أن ، لكــ ــدليل عــ والــ

نــا اتفقنــا عــىل القــولني! العــربة بحركــة الــرأس ، أن تغطيــة الــرأس حمظــوٌر غــري حمظــور البــدن: أ

  .فدل عىل أن هلذا حكم وهلذا حكم

ثــى": قــال ة تزيــد بثالثــة املــ، "اجــةاحل لكــن تســدل عــىل وجهــه، وتغطيــة الوجــه مــن األ رأ

  :حمظورات

  .القفاز وسنشري له ربام فيام بعد: املحظور األول

ة أن تلبس النقاب مطلًقـا: املحظور الثاين وجـد رجـاٌل أو ، لبس النقاب فيحرم عىل املرأ

  .مل يوجد رجال

ة أن ُتغطي وجههـا: املحظور الثالث اجـة إذا وجـد احل إل، تغطية الوجه فيحرم عىل املرأ

ة، ووجود الرجال ُيبيح الثالثة دون األول والثاين، رجال   .واضح هذه املسأ

ة تزيد عىل الرجل بثالثة حمظورات: ُأعيد   :املرأ

 ال تنتقـــب املحرمـــة وال تلتـــثم وال تلـــبس القفـــازين«: لـــبس القفـــاز حلـــديث عائشـــة« ،

 س النقـاببالـ وال جيـوز لـه، بس القفازال فتزيد عن الرجل ال جيوز له، صحيحال واحلديث يف

  .عنه هني النبي ، وما يف معنى النقاب كاللثام والربقع



 

  

  

 

 

الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعامله يف أكل أو رشب بحيث يظهر طعمه أو 

  .................................................................................... رحيه 

ًء كــان مالصــًقا ، وجههــا ال جيــوز هلــا أن تغطــي: والثالثــة أي يشٌء ُيغطــي الوجــه حمــرم ســوا

، أن املحـرم إنـام هـو املالصـق، ترى بعض الناس يرى بعض قول أهل العلم، أو غري مالصق

ة إنــام هــو املالصــق: فــرتى مــن احلجــيج وهــو قــول القــايض وغــريه فــرتى ، أن املحــرم عــىل املــرأ

ة تلبس ما يرفع اخلامر عن وجهها   .فه هذا اخلامرثم جتعل خل، املرأ

ء فكــل مغطــٍى للوجــه: نقــول اإلحــرام مالصــٍق حمظــورات  حمظــوٌر مــن! احلكــم فــيهام ســوا

تغطيـة الوجـه : وهو! لكن ُيباح من هذه األمور الثالثة يشء واحد فقط؛ كان أو غري مالصق

  .اذا استثنينا ذلك؟ للنص، من غري نقاب إذا وجد رجال

مـا قالـت سـدلنا ، »كنا إذا مـر بنـا الركـب سـدلنا اخلُمـر«: -َرِيضَ اُهللا َعنْها-قالت عائشة 

إذا وجــد رجــاٌل أجانــب فجــاز هلــا أن تغطــي ، النقـاب ســدلنا اُخلمــر فتســدل اخلُمــر عــىل وجههـا

هـــا رجـــاٌل أجانـــب، وجههـــا  م أو نســـاء فيجـــبربـــل حمـــا، أمـــا إذا كانـــت وحـــدها أو كانـــت ال يرا

ة أن تكشف وجهها   .أو القفازين، التغطية أو النقابعليها وجوًبا حيرم ، عليها وجوًبا املرأ

ـه ال  وقـد بـني النبـي ، »الطيب«: يعني بدأ يتكلم املُصنف عن املحظور الثالث وهـو أ

وغــري ذلــك مــن األحاديــث الكثــرية عــن ، جيــوز للمحــرم أن يمــس ثوًبــا مســه طيــٌب أو زعفــران

  .التي تدل عىل هني املحرم عن التطيب النبي 

  وإما أن ُيستخدم، ،إما أن ُيستخدم لشمه، تخدم يف ثالثة أشياءأن التطيب ُيس: واعلم

  .أو ُيستخدم الستعامله بأكٍل ونحوه، ملسه

  :إًذا ثالثة أشياء

 لشمه.  

 ومسه.  

 إًذا ثالثة أشياء، لسائر االستعامالت وأظهرها األكل والرشب: واألمر الثالث.  

  



 

   
 

 

....................................................................  

 ولــو مل يكـن الطيــب عــىل بدنــه، إن املحـرم حيــرم عليــه شـم الطيــب: قــالوا  بشــمه: نبـدأ أوًال 

ــم  ــه أن يشــ ــة فــــال جيــــوز لــ ــد التطيــــب وهــــو الرائحــ ــام ُقصــ ــاذا؟ ألن الطيــــب إنــ ــ حيـــرم عليــــه ذلــــك 

فـال جيـوز لـه أن يتعمـد ، ولـذلك قـال املصـنف قصـد أي تعمـدالتعمد أن يتعمـد ذلـك ، الطيب

  .شمه

لكـن لـو جـاء بجانبـه رجــٌل قـد مـس طيًبـا ثــم شـم هـذه الـريح مــن غـري قصـد جـاز وال إثــم  

ـــا أو يـــأيت قامًشـــا ُمطيــــب فيشـــمه، عليـــه ــتح طيًب ــن أن يفـ ــوز لـــك ذلـــك وعليــــك : نقـــول، لكـ ال جيـ

  .الفدية التي نذكرها يف النهاية

ًء كان ،  جيوز التطيب وهو فعل الطيبال: األمر الثاين ة مهمة سوا انتبه معي هذه ا مسأ

كــان «: قالــت عائشــة ريض اهللا عنهــا، ألن بعــض الطيــب ال رائحــة لــه، الطيــب لــه رائحــٌة أو ال

  .»ونل بال والرجال رائحةٌ ، طيب النساء لوٌن ال رائحة له

ـره ، فبعض الطيب قد تظهر رائحٌة خفيفة ثـم تـذهب  جيـوز التطيـب ال افهـذلكـن يبقـى أ

ًء كــان يف ثوبــه ، ال جيــوز للمحــرم التطيــب أن أي يمــس الطيــب: طيــب الحــظ عبــاريت، بــه ســوا

  .املحرم املحرمْ  ؟نحن قلنا من، أو يف بدنه

م يعـىل بـن أميـة قبـل  م جيـوز أو ال جيـوز؟ جيـوز مـس الطيـب قبـل اإلحـرا طيـب قبـل اإلحـرا

م جيــ، اإلحــرام م ال جيــوز يعنــي مبــارشة ، وزركــزوا معــي مــس الطيــب قبــل اإلحــرا بعــد اإلحــرا

  .للبدن أو للثوب الطيب

 !كان املرء قد تطيب يف بدنه وبقي الطيـب بعـد ذلـك إذا! طيب انظروا معي امشوا معي

ـــول ـــوز ح: نقــ ـــرأ عليـــــك جيــ ـــد الشـــــم طــ ــــري متعمــ ـــــك غـ ــممت أل ـــبتـــــى وإن شـــ أذن ! لكـــــن الطيــ

مـه ولكـأين  طيبـت النبـي «: قالت عائشة ريض اهللا عنهـا: الدليل؛ بوضعه إلحاللـه وإلحرا

ظر إىل الطيب يف مفرقه    .»أ
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إذا طيب املرء ثوبه فإنه إذا خلع ثوبه ال جيـوز لـه أن يلـبس ذلـك : لو طيب املرء ثوبه قال

! وأمـــا إذا تطيـــب، خلعـــه إذا كـــان مســه الطيـــبال جيــوز لـــبس الثـــوب بعــد ، الثــوب مـــرًة أخـــرى

م وبقـــي عليـــه ُيتســـامح يف ذلـــك وال يكـــون عليـــه : فالفقهـــاء يقولـــون، كـــان الطيـــب قبـــل اإلحـــرا

  .فدية

لكــن إن خلعــه ثــم لبســه مــرًة ، أن ال يمــس الطيــب ثــوب املحــرم: لكــن األفضــل واألوىل

ـه قـد اســتعمله مـرًة أخـرى فحينئــٍذ فعليـه فديـة وضـح ، أخـرى  ،الفــرق بـني البـدن والثــوبفكأ

ــة  هــ ــبيل الكرا ــن ال جيــــوز لــــه يعنــــي أن ُيمنــــع مــــن ابتــــداء التطيــــب عــــىل البــــدن عــــىل ســ طيــــب لكــ

  .جري وغريهوبعضهم حيرم كاآل، الشديدة

ـــتعامل ـــن االســ ـــث مــ ـــوع الثالــ ــال: طيـــــب النــ ــه: قـــ ـــب ، أكـــــل الطيـــــب ورشبـــ ــل الطيــ ــل ُيؤكـــ هـــ

مــاء ورد هــذا ُيرشــب ، ورد هــل عنــدك مــاء :ذهــب للســوق اآلن أي حمــل قــل، اوُيرشــب؟ نعــم

،  جيــوز رشبــه ال جيــوز للمحــرم أن يرشــبهال افهــذ، مــاء الــورد مــا هــو؟ هــو مــاٌء وُأضــيف لــه وردٌ 

  .ألن من صور الرتفه بالطيب رشبه

ن قــال ألن النبــي ، طيــب بعــض أهــل يعــدون مــن الطيــب الزعفــران : هنــى عــن الزعفــرا

ــا فيســتخدمونه طيًبــا وطعاًمــا والعــرب قــديًام كانــت تــرى أن ، »ال يمــس ثوبــك« الزعفــران طيًب

  .وكان نادًرا جًدا جًدا جًدا، ولوًنا

كـــانوا ، الزمـــان األول فـــال يضـــعه املـــرء يف طعامـــه إال املرتفـــه يعنـــي أكثـــر النـــاس ترفًهـــا يف 

هبم وطعامهم ولذلك هو من قمـة الرتفـه إنـه : ولـذلك قـال الفقهـاء ،جيعلونه الزعفران يف رشا

ر الطيبُيمنع منه برشط    .إما من طعمه أو من لونه أو رحيه، أن يبقى يشٌء من أ

ــاء ــا فعــــىل قــــول الفقهــ ــوة مثلهــ ــاَىل -القهــ ــم اُهللا َتَعــ ـــا  -َرِمحَُهــ يــــرون أن القهــــوة إذا وضــــع فيهـ

 وغالًبــا النــاس، إال إذا اســتهلكت فلــم يبقــى منهــا يشء مــا بقــي يشء، الزعفــران تكــون ممنوعــة

  .لقهوة فيستهلك بالكليةيضعون من الزعفران يشء يسري يف ا

  



 

   
 

 

.............................................................................  

ـــران ـــاذة للزعفـ ــة النفـ ـــون أو الرائحــ ـــي اللـ ـــا ، لكــــن إن بقـ ـــاء هنـ ـــول الفقهـ ـــىل قـ ـــع عـ فإنــــه يمنـ

ة فيهــا خــالف بــني أهــل العلــم ، جاخلــالف يف بــاب احلــ واعلمــوا أن مــن أكثــر اخلــالْف ، واملســأ

كــم بعطــر الفاكهــة عطــر الفاكهــة عطــرٌ ، طيــب انظــروا معــي إًذا عرفنــا هــذه األمــور هــل ، مــا رأ

ه طيب   .جيوز التعطر به؟ ما جيوز أل

وإنـــام اســـتخرج منهـــا ، يســـت طيـــبل األن الفاكهـــة يف ذاهتـــ هـــل جيـــوز أكـــل الفاكهـــة؟ نعـــم 

ــا ــرى فأصــــبحت طيًبــ ــوٍر أخــ ــافة أمــ ــه يقــــول الفقهــــاء يف النعنــــاع ، بإضــ ــري هــــذا الفقهــــاءومثلــ  وغــ

الطيــب فقــط عنــدهم الزعفــران وفيــه خــالف بــني أهــل  ،يعـدون رصحــوا أن النعنــاع لــيس طيًبــا

أما النعناع فقد نص فقهاءنـا عـىل ، فيه خالف هل إذا استهلك وطبخ يكون طيًبا أم ال، العلم

ه ليس بطيب   .أ

ــه ـــي جيــــب أن أجيــــب عنــ ــا يعنـ ــوه أو ، طيــــب أخونــ ـــابوٍن ونحــ ـــأيت بصـ ـــاس يـ ــأيت بعــــض النـ يــ

ـــان ـــريامت الكــــريامت هــــذه األدهـ ــامبو ، بكـ ــابون شــ ــتعامهلا أم ال صــ ــوز اســ ــل جيــ وفيهــــا طيــــب هــ

  كريامت؟

وال ، شـــك أهنـــا جـــائزة جيـــوز اســـتعامهلاال اإن مل يكـــن فيهـــا رائحـــٌة فهنـــ: انظـــروا معـــي أوًال  

ـــارض احلـــــج ــذه املنظفـــــات ال تعــ ــتخدام هـــ ـــان يســـــتخدم ، يعـــــارض اســـ ــثج وإن كــ ـــإن العـــــج الـــ فــ

بـل ، يكـره للمحـرم اإلدهـان ألن يف ترفـه زيـادة الـدهان: عـض أهـل العلـم قـالوا نعـم ب، صـابوًنا

سب يف حقه   .يبقى يعني حيس بالتعب كلام أحس بالتعب فإنه يكون أ

  معروف يف! إذا كان استخدام هذه األدهان والصابون ألجل الطيب: الصورة الثانية

ع معينة تشرتى ألن فيها طيًبـا وا  معـروف بعـض النـاس يشـرتي هنـاكفحينئـٍذ ال جيـوز ، أ

ئحــة هــذه الشــك أهنــا مــن حمظــورات ، أطيــاب للجســد وأطيــاب لليــدين علــب يكــون فيهــا الرا

م   .اإلحرا

  

  



 

  

  

 

 

   .فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهال أو مكرها فال يشء عليه

ف وتقليم األظفار  بع إزالة الشعر من البدن ولو من األ   ........................... الرا

 لكــن مل يســتخدم وال يشــرتيه أغلــب، الصــابون العــادي الــذي فيــه رائحــةٌ : النــوع الثالــث

ئحـة وإنـام يشـرتونه ألجـل النظافـة فهـذا عـىل الصـحيح مـن قـول أهـل العلـم ، الناس ألجل الرا

ـــه جيـــوز ومنهـــا الصـــابون الـــذي! وهـــو الـــذي ُيفتـــي بـــه الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــارز  معنـــا قبـــل أ

ة إًذا انتهينا من الطيب، قليل   .فيجوز للمحرم استعامله وضحت املسأ

: "عليـه أو مكرًها فـال يشء، أو جاهًال ، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسًيا": قال

نَــ{ َــاال اَربَّ ومتـــى زال ، »قــد فعلــت«: قــال اهللا ، ]٢٨٦:البقــرة[} ُتَؤاِخــْذَنا إِْن َنِســينَا َأْو َأْخَطْأ

ــذره ــه الفديــــة عــ ــي ُرضبــــت عليــ ــدى يعنــ ــدة أزالــــه يف احلــــال وإال فــ ــه عنــــدنا قاعــ ــ أن ": ــــاذا؟ أل

  ."االستدامة كاالبتداء

فجاءه شخص نبهه جيب عليـك أن ، رجٌل كان جاهًال بلزوم كشف رأسه ولكنه غطاها

ك حمرم ت: فقال، تكشف رأسك أل  جيب عليـك: فنقول، ر قليًال ربع ساعة مخس دقائقظسأ

ك استدمت، حينئٍذ الفدية   .أل

ني ســؤاًال   ن قبــل قليــل ســأ وقلــت اآلن اذهــب فــاخلع مالبســك والــبس ، وأحــد اإلخــوا

ك اآلن حينئٍذ تكـون حمـرم م أل  إًذا جيـب عـدم التـأخر عـن إزالـة املخـيط إذا كـان املـرء ،اإلحرا

  .يعني ناسيًا

م إزالة الشعر«: قال واألصـوب ، فتحهـاجيـوز بسـكون العـني و، »ومن حمظورات اإلحرا

ًء كــان معتــاًدا أو غــري معتــادٍ ، فيهــا يف اللغــة فــتح العــني الشــعر ، إزالــة الشــعر مــن البــدن كلــه ســوا

  .ففي اجلميع ففيه الفدية وال جيوز ذلك

 وتسـقط الفديـة واإلثـم مًعـا إذا، ويسقط اإلثم إذا كان فيه عـذٌر حلاجـة لكـن تبقـى الفديـة

لشــعر قــد نبــت يف داخــل العــني فحينئــٍذ ال فديــة وال كــأن يكــون ا، كــان األذى مــن نفــس الشــعر

ومثلـه ، بخالف من أزاله بسبب القمل أو بسبب طـول الشـعر ونحـو ذلـك، إثم عىل من أزاله

  .تقليم األظافر وسيأيت فديته بعد قليل



 

   
 

 

أكول والداللة عليه واالعانة عىل قتله وإفساد بيضه   .... اخلامس قتل صيد الرب الوحيش ا

ـأكولوقتل «: قال ء لقـول اهللا ، »صيد الرب الوحيش ا ـِذيَن {: هـذا فيـه جـزا َـا الَّ َيـا َأهيُّ

ــو ــُرمٌ ال ا آَمنُــ ــُتْم ُحــ ــ ْ ـــْيَد َوَأ ـ ــوا الصَّ ائــــدة[} َتْقُتُلــ ـــالوا ، ]٩٥:ا د بالصــــيد؟ قـ ـــرا ـــا املـ ال يكــــون يشٌء : مـ

األهــيل ويقابــل الوحيشــ ، إال أن يكــون وحشــًيا: ولــذلك قــال، يسـمى صــيًدا إال أن يكــون برًيــا

  .فإن كل أهٍيل ال يسمى صيًدا األهيل ما هو؟ الذي ُيربى يف البيوت

ــا فإنــه ال يســمى صــيًدا وإن ، أو ربــى فيــه غــنًام ونحــو ذلــك فمــن ربــى يف بيتــه دجاًجــا داجنً

ــالعربة بأصــــله ـــباع ، كــــان قــــد تــــوحش فــ ــود وغريهــــا والسـ ــأكول كاألســ ــ ــــأكول يقابلــــه غــــري ا ا

فإنــه ال : وبنــاًء عــىل ذلــك، فإهنــا غــري مأكولــة: والــذئاب والثعالــب عــىل أصــح قــول أهــل العلــم

  .جزاء يف صيدها بل جيوز صيدها كام سيأيت بعد قليل

ه قد ُخفف لنا يف صيد البحر: االمر الثالث ُأِحـلَّ {:فيجـوز صـيد البحـر قـال اهللا ، أ

ــاعً  ــ ــُه َمَتـــ ـــ ــِر َوَطَعاُمــ ـــ ــــيُْد اْلَبْحــ ــْم َصـــ ــــ ــُتْم ال َلُكـ ـــ ــا ُدْمــ ـــ ــــَربِّ َمــ ـــ ــْيُد اْل ـــ ــيُْكْم َصــ ـــ َم َعَلــ ــــرِّ ــ ــيَّاَرِة َوُحـ ــ ـــ ـــْم َولِلسَّ ـــ ُكـ

ائدة[}ُحُرًما ه جيوز الصيد للمحرم، ]٩٦:ا   .فدل ذلك عىل أ

ـــُه اهللاُ -ولـــذلك قـــال املُصـــنف    الوحيشـــ يقابلـــه البحـــر فيجـــوز، »قتـــل صـــيد الـــرب«: -َرِمحَ

ــه األ ــيل يقابلـــ ـــوزهـــ ـــن، فيجــ ـــأكول مــ ــ ــه غـــــري ا ـــأكول يقابلـــ ــ ــه ا ــه جيـــــوز أكلـــ ــباع ونحـــــوه فإنـــ ، الســـ

  .واملتولد منهام يغلب يف احلظر

ه ال جيوز الداللة عىل الصيد، »والداللة عليه« :قال ه من باب ، أل املشاركة يف القتل أل

ء كاحلــال يف ": والقاعــدة عنــد أهــل العلــم، واإلتــالف أن املشــاركة يف اإلتــالف يوجــب اجلــزا

  ."القتل اآلدمية

 ،ولو بحمـل سـالٍح ونحـوه فيجـب الفديـة عـىل الـدال كـذلك، »واإلعانة عىل قتله«: قال

فـإن عليـه ، النعـاموجـد بـيض نعـاٍم يف طريقـه وأفسـد بـيض  ًئ لو أن امر، »وإفساد بيضه«: قال

  .الفدية كذلك

  

  



 

  

  

 

 

د والقمل ال الرباغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقاً  السادس عقد النكاح وال  ، وقتل اجلرا

  ..................................................................................يصح 

ًضــا ُيمنــع منــه، »وقتــل اجلــراد«: قــال فــإن ، »ال الرباغيــث«اجــة حل إال، »وقتــل القمــل« :أ

مخـــس «: لقـــول النبـــي ، »بـــل يســـن قتـــل كـــل مـــؤٍذ مطلًقـــا«، الرباغيـــث جيـــوز قتلهـــا كـــام ســـيأيت

  .»فواسق ُيقتلن يف احلل واحلرم

  :وذكر من هذه الفواسق

 الكلب العقور.  

 طائٌر نعرفه إىل اآلن: واحلدئة وهي.  

 والفأرة.  

 قع   .والغراب األ

 وهي الفأر والفويسقة.  

ت كالنــام، ويقــاس عليهــا كــل مــؤٍذ مــن األشــياء التــي تــؤذي البــدن ، سوكــبعض احلرشــا

كــم تــرون يف ، والــذباب وغــريه ألن بعــض النــاس يعنــي اآلن جاءنــا مطــر احــتامل كبــري جــًدا أ

ه جاءنا مطر قبل يومني   .يوم عرفة بعوض أل

عرفـــة؟ طبًعـــا جيـــوز نعـــم  فـــاحتامل جـــًدا أن تـــروا بعوًضـــا فهـــل جيـــوز قتـــل البعـــوض يف يـــوم

 العلـــم عنـــد اهللا ، ألن عرفـــة فيهـــا شـــجر ومـــع املطـــر هـــذا قـــد يـــأيت فيـــه البعـــوض، جيـــوز قتلـــه

  .لكن ربام يكون كذلك

ـه قـال ثبت عـن النبـي ، »السادس عقد النكاح«: قال ال «: مـن حـديث عـثامن وغـريه أ

ةً وال ُيـز: أي، »ال َينكح املحرم وال ُينكح«يعني ال يزوج ، »ينكح  وج ال يكـون ولًيـا وال امـرأ

  .ال يكون زوًجا وال زوجًة وال ولًيا يف عقد النكاح مزوًجا

مــه : فكــل هــذه األمــور ال جيــوز وهــذا عقــد النكــاح مــن عقــد وهــو حمــرٌم يعنــي حــال إحرا

ء فيجــب ، فــإن عقــد النكــاح باطــل النكــاح قــدْ عَ  قــدَ عَ  باطــٌل عقــد النكــاح وجــوده وعدمــه ســوا

  .النكاح بعد ذلك إن أرادهعليه أن ُجيدد عقد 



 

   
 

 

  ....................... السابع الوطء يف الفرج ودواعيه واملبارشة دون الفرج واالستمناء

زوجتـــه غـــري عـــاملٍ بصـــحة عقـــد وإن وطء ،  طـــالق بيـــنهامال ق أصـــًال وإن مل يـــرده فـــال طـــال

ه وطء الُشبهة، النكاح ا باحلكم ، فإن الولد ينسب له أل ً ةً  فوطءوأما إن كان عا   امرأ

جب منها ولًدا فالولد ولد زن   . ُيلحق بهال افأ

ــا بــهء عــىل أن مــن وط: وقــد انعقــد اإلمجــاع ً ًة يف نكــاٍح باطــٍل جممــٍع عليــه وكــان عا  ،امــرأ

ة  وهـو، جهـول النسـبامل  ُيلحق به وُيسمى مقطوع النسب خالًف ال افإن الولد ولد زن مسـأ

  .أخرى ستأيت يف باب آخر باب النكاح

 حيـرم عـىل املـرء، »وهـو الـوطء يف الفـرج ودواعيـه«: بدأ يتكلم عن املحظور السـابع قـال

 بـل هـو مـن أعظـم الـذنوب فهـو مفسـدٌ ، أن يطأ زوجته مـن بـاب أوىل املحرمـة عليـه وهـو حمـرم

  .فهو مفسٌد للحج فيجعل احلج هذا فاسد فيلزمك أن تأيت ببدله، هل للحج وليس مبطًال 

ٌم دواعــي ، يــٌة مغلظــة وهـي البدنــة كـام ســيأيتعليـك فد: األمـر الثــاين ودواعــي الـوطء حــرا

  :الوطء

 كالتقبيل.  

 واملبارشة.  

 ر النظر وإن كانت زوجته   .وتكرا

ــــرم ــــه حمـ ـــهوة فإنـ ــــي الشــ ــن دواعـ ـــان مـــ ــــا كــ ـــَداَل ِيف { :كـــــل مـ ـــوَق َوال ِجــ ــَث َوال ُفُســ ــال َرَفـــ َفـــ

 إًذا النظـــر واملبـــارشة بـــل، الـــوطءفالرفـــث والفســـوق يشـــمل كـــل دواعـــي ، ]١٩٧:البقـــرة[}اْحلَـــجِّ 

وأما جمرد الكالم قد ُيعفى عنـه كـام جـاء يف ، حتى السامع الذي قد ُيثري الشهوة ممنوٌع منه املرء

  .األشعار التي كان ُينشدها ابن مسعود

 فكــل مبــارشٌة دون الفــرج ال، »واملبــارشة دون الفــرج، الــوطء يف الفــرج ودواعيــه«: قــال

ـــوز ـــه ، جيـــ ـــٍس لزوجـــ ــل مـــ ــ موكــ ــرا ــو حــــ ـــ ـــاب فهـ ــــذا البـــ ــــن هــ ـــٍر مــ ـــل أمـــ ــ م إًذا كـ ــرا ــ ـــهوٍة حــ ــــال، بشـــ : قــ

ٍة أو مسملن وإ »واالستمناء« فمجرد االسـتمناء فإنـه يكـون مـن حمظـورات ،  يكن مبارشٌة ملرأ

م وعليه الفدية كام سيأيت   .اإلحرا



 

  

  

 

 

  .ويف البيض واجلراد قيمته مكانه ، ويف مجيع املحظورات الفدية إال قتل القمل وعقد النكاح 

، »إال قتل القمل« :السابقة فدية وسيأيت بعد قليل نوعها، »ويف مجيع املحظورات«: قال

ــه ثبــت  اذا قــالوا إنــه ممنــوع؟ــ افإنــه ال فديــة فيــه طبًعــ، فــإن قتــل القمــل وإن كــان ممنوًعــا منــه أل

ة قتـل القمـل فيهـا ، أهنم منعوا من قتل القمل: عن بعض الصحابة كابن عباس وغريه ومسـأ

ــل العلـــمقـــوالن أل ــيخ تقـــي الـــدين، هـ ــي اختيـــار الشـ ــة الثانيـــة وهـ ــه  :والروايـ ـ ـــه جيـــوز قتلـــه أل أ

  .ُملحق باملؤذي

املعنـى ، فإهنم رأوا أن قتل القمل ال جيوز: وأما الذي رآه ابن عباس ومجٌع من الصحابة

ــى النبــي : يف ذلــك قــالوا  ومل ، وشــعره يســقط منــه قمــٌل  ألن كعًبــا يعنــي كعــب ابــن الُعجــرة أ

ــاح لــه حلــق شــعره وأن يفــدي يقــل لــه النبــي  ــه قتــل : فــدل ذلــك، اقتــل القمــل وإنــام أ عــىل أ

ــا قـــوي جـــًدا ، القمـــل يكـــون ممنوًعـــا عنـــه ة فيهـــا خـــالف بـــني أهـــل العلـــم واخلـــالف فيهـ واملســـأ

  .متجهوالنظر فيها 

ـٌر  قـدْ مــن عقــد عَ ، »وعقــد النكــاح«: قـال  لــيس حجــه باطــل، يف حجــهنكــاح فلــيس عليــه أ

ـــٌر مـــن حيـــث الفديـــة ـــه يكـــون عقـــد النكـــاح ، وال فاســـد ولـــيس عليـــه أ ـــر عقـــد النكـــاح أ وإنـــام أ

ر له   .باطل فال أ

ــول قبــــل الصــــالة: طيــــب ـــوان يقــ ـــد اإلخـ ــول عقــــد النكــــاح أحـ ــا نقــ ـــت ــــ، نحــــن هنــ ا تلبسـ

م ذهبــت إىل شــخص ف  كــاحقلــت لــه ابحــث يل عــن زوجــة هــذا نســميه مــاذا؟ خطبــة النبــاإلحرا

  هل هي جائزٌة أم ليست بجائزة؟

م جــائزة ولكــن مكروهــة: نقــول  ، عقــد النكــاح: املحــرم الــذي هــو مــن حمظــورات اإلحــرا

ــة ــٌة شـــديدة: وأمـــا اخلطبـ هـ ــروه كرا ــام  :ال تقـــول، فهـــو مكـ ـ ابحـــث يل اجعلهـــا بعـــد بقـــي ثالثـــة أ

ة   .وتتحلل فقل ابحث يل عن امرأ

ًدا فقيمته «: قال لف بيض صيٍد أو جرا ـه لـيس مـن املثليـات كـام سـيأيت »مكانهوما أ ، أل

لف ويتصدق به ألهل مكة طعاًما وإنام يدفع قيمته   .كم قيمة البيض الذي أ

  



 

   
 

 

  ...........................ويف الشعرة أو الظفر إطعام املسكني ويف االثنني إطعام اثنني  

لـــف  :انظـــر معـــي يقـــول الشـــيخ، ذكـــر املُصـــنف هنـــا فديـــة األذى للشـــعر والظفـــر إن مـــن أ

طقـد يكـون إتالفهـا بقصـها  وكيف يكـون إتـالف الشـعرة؟، شعرةً  وقـد يكـون إتالفهـا ، بـاملقرا

لف ، وقـد يكـون إتالفهـا بحلقهـا بـاملوس، بنتفها من جذرها لـف شـعرًة واحـدة نيسـ فـأ مـن أ

  !شعرًة واحدة

ــو :نقــــول  ـــارة وهــ ـــك كفـ ـــد عليـ ـــكٍني واحـ ــة ، إطعــــام مسـ ـــام يف مكــ ـــون اإلطعـ وجيــــب أن يكـ

ــ ــةلفقـــ ء مكـــ ـــيام ، را ــــن الصــ ــــدًء مـ ــارة بـ ــل كفـــ ــ ــدة مـــــن كـ ــــذ قاعـــ ــــام؟ خـ ـــدار اإلطعـ ــم مقــ ـــر كـــ إىل آخــ

إال مـــن الـــُرب ، كـــل كفـــارٍة ُيطعـــم فيهـــا ُمـــدان كـــل مســـكني ُيعطـــى ُمـــدين مـــن الطعـــام، الكفـــارات

  .فيعطى ُمًدا واحًدا

 مجع اليدين هكذا: املُد.  

 ضعفها: واملُدان.  

ُيعـذر أم ال ُيعـذر قلناهـا قبــل ، متعمـًدا ناسـيًاإًذا مـن نتـف شـعرًة مـن وجهـه شـعرة واحــدة 

ألهنــا ، ؟ ال ُيعــذر عــىل املشــهور الــذي مشــى عليــه املُصــنف وإن كنــت ناســيًا فعليــك فديــةقليــل

  .إتالف وبعض الناس من عادته

ومــن أشــهر مــن كانــت ، دائــًام يف حليتــه دائــًام يف حليتــهبعــض النــاس مــن عادتــه : نــذكر نكتــة

ــذه عادتـــه ــا هـ ــاحب املقامـ ــهر املقامــــات ملـــن؟ احلريـــري ،تصـ ، غـــري مقامـــات بـــديع الــــدين أشـ

  .احلريري كان دائًام عىل حليته ينتفها نتًفا

 سـأرضبك، يا فالٌن هذا الفعل ألفعلـن بـك وأفعلـنإن فعلت : مرًة فقالله فجاء الوايل  

لـوايل فمدحـه بقصـيدٍة جاء احلريري بعد أسبوع عند ا، يشء سكت وأجلدك وأفعل فيك كل

  .عظيمة

فــبعض النــاس  أعتــق يــدي: قــال، اطلــب مــا شــئت تريــد مــاًال تريــد أرًضــا: فقــال لــه الــوايل

  .من عادته ذلك

  



 

  

  

 

 

  ................................................والرضورات تبيح املحظورات ويفدي 

ة فيهـــا خـــالف قـــوي جـــًدا، فعــىل القـــول الـــذي مشـــى عليـــه املُصـــنف املســـالة  وهنـــاك مســـأ

ــ احلــضبــل القــول الثــاين لــه مــن النظــر ، فيهــا خــالف قــوي جــًدا جــًدا ُيعــذر بالنســيان  هأقــوى أ

  كم الكفارة؟، فعليه كفارةأن من نسى فأخذ شعرًة ، مطلًقا

، وسيأيت يف حملـهأو ُمدين مما جيوز إخراجه يف زكاة الفطر ، إطعام مسكني إما ُمًدا من ُبر 

ألن الثالثـة دائـًام عنـد الفقهـاء ، إذا كان ثالثة وهو أقل اجلمـع، انومثله الظفر الواحد والظفر

  .يسمونه حد قلٍة وحد كثرة

وكـــل ، هــو فاصــٌل بــني حـــد القلــة والكثــرة، ثالثــة عنـــد أهــل اللغــة والرشـــعالرقــم  الثالثــة

ومل جيعـــل الشــارع لــه مناًطـــا فإننــا نجعـــل ، حكــٌم يف الرشــع ميـــز فيــه الشــارع بـــني القلــة والكثــرة

  .أو الُثلث إذا كان غري معدود، الثالثة إذا كان معدوًدا مناطه

ا كـان حـد قلـة وحـد كثـرة إًذا هـو ـ اإذً ، فرق الشارع بني القلة والكثـرة فيـه: الحظ القيد

  :وسيأيت تقديرها وهي !كم ما كان ثالثًة فأكثر ففيه فديةٌ : فنقول، مقياس

 إطعام ستة مساكني.  

 ام   .أو صيام ثالثة أ

 ح شاةأو ذب.  

ــيخ ــال الشـ ءً ، »والرضـــورات تبـــيح للمحـــرم املحظـــورات ويفـــدي«: قـ  كـــل رضورٍة ســـوا

  .أو باملعنى العام، ت رضورًة باملعنى اخلاصكان

  .هي الرضورة إىل عني اليشء: املعنى اخلاص

ه قـد يقـوم غـريه مقامـه لكـن  :بمعنى، الرضورة لصفة اليشء: والرضورة باملعنى العام أ

  .هذا ُيغني عنه

 وأمـــا احلاجـــة فـــدوهنا، فالرضـــورة هـــي التـــي يرتتـــب عليهـــا الوفـــاة إن مل يفعـــل هـــذا اليشـــء

  تسقط الكفارة فعليه الفدية  ال الكنه، هذه الرضورات تبيح من حيث اإلثم املحظورات

  



 

   
 

 

م أو احلرم   ... قسم عىل التخيري وقسم عىل الرتتيب وهي قسامن وهي ما جيب بسبب اإلحرا

إذا كانـت الرضـورة مـن : وهـو !كـن قبـل قليـلال كرتـهإال يف حالٍة واحدة ذ، ويفدي: قال

  .الصائل فيكون حكمه حكم، ذات اليشء

فقتلــه ال فديـة عليــه ، لـو أن رجــًال يميشـ فصــال عليـه صــيٌد جـاءه صــيٌد ليقتلـه: انظـر معــي

ــه صــائل يف عينــه للشــعرة تــدخل وكــذلك الشــعرة إذا كــان األذى منهــا نفســها بــأن أصــبح ، أل

  .حاول أن خيرجها ما استطاع إال بنتفها

كان األُظفر قد انكرس بعضـه وأصـبح ، انتف هذه الشعرة وليس عليك فيها فدية: نقول

لـــيس باعتبـــار الطـــول إنـــام ، ا جـــًدا مـــا يســـتطيع أصـــبح مـــن األذى مـــن األُظفـــر نفســـهُيؤذيـــه جـــدً 

  .األذى من األُظفر نفسه

ه انكرس بعضه وأصبح ُيؤذيك، ص األُظفر وليس عليك يشءقُ : فنقول إًذا إذا كان ، أل

ــه ــ ــائل ألن األذى منـ ــم الصـــ ـــن ذات اليشـــــء فحكمـــــه حكـــ ـــٍذ ال ، األذى مــ ــه فحينئــ ــيس ألجلـــ ولـــ

  .كفارة

م أو احلـــرم«: قـــال  »الفديـــة « يـــتكلم املُصـــنف عـــنبـــدأ  ، »وهـــي مـــا جيـــب بســـبب اإلحـــرا

م كــل مــا يفعلــه ، ال كفــارة فيــهكــل مــا فعلــه املحــرم مــن األمــور الســتة ألن عقــد النكــاح  اإلحــرا

م ففيـــه الفديـــة ــتة مـــن حمظـــورات اإلحـــرا م، املـــرء مـــن السـ أو بســـبب تـــرك ، هـــذا بســـبب اإلحـــرا

  .واجب

ومــن اعتــدى عــىل صــيد احلــرم وإن كــان ، صــيد احلــرم وشــجره حمرمــانوأمــا احلــرم فــألن 

  . فرقال احالًال ففيه الفدية فديته كفدية املحرم متامً وإن كان ، كلكم اآلن حالل حالًال 

ُه اُهللا َتَعاَىل -بدأ املصنف   :إهنا قسامن: وقال، يتكلم عن الفدية ومقدارها -َرِمحَ

 قسٌم عىل التخيري.  

 وقسٌم عىل الرتتيب.  

  



 

  

  

 

 

فقسم التخيري كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتني أو ظفرين 

  .........................................................................واإلمناء بنظرة 

 وغالــب التخيــري ُيســميه، عنــدنا أحكــاٌم كثــرية ُمتعلقــة بــالتخيري ُخيــري الشــخص بــني أشــياء

ك جيوز لك أن ختتار مـا شـئت هـذا ُيسـمى  التشهي ما معناه؟، الفقهاء بتخيري التشهي يعني أ

فهــو خمــٌري !التخيــري عــل شــيئًا مــن هــذه املحظــورات ووجبــت عليــه فديــةفمــن ف، ختيــري التشــهي

  .بينها كام شاء

ًضا ء يف األجر: وعندنا قاعدة أخرى أ ه ال يلزم من التخيري االستوا  فإن املخـري بينهـا، أ

ة أخـــرى فـــال تـــالزم بـــني التشـــهي وبـــني، بعضـــه أعظـــم مـــن بعـــٍض يف األجـــريكـــون  ــأ  هـــذه مسـ

ء يف األجر   .االستوا

، »كفديــة اللــبس والطيــب وتغطيــة الــرأس«: ختيــري التشــهي: أي، »فقســم التخيــري«: قــال

خمـٌري بــني ثالثــة حينئــٍذ فإنـه ، أن مــن لـبس ثوًبــا متعمـًدا أو تطيــب أو غطــى رأسـه متعمــًدا: يقـول

  .أشياء

 اٍم متتابعة يف مكة أو يف غريها   .إما أن يصوم ثالثة أ

 أو أن ُيطعم ستة مساكني.  

  ء مكة يفدي بشاة ُتذبح يف مكةأو أن   .هذه الفدية، وتوزع عىل فقرا

 فمن أزال أكثر مـن شـعرتني أو ظفـرين، »ومثله إزالة أكثر من شعرتني أو ظفرين«: قال

ام، وإنام ُيطعم ستة مساكني،فال يكفي فيه إطعام ُمدٍ ، فهو األكثر   .أو يصوم ثالثة أ

  :وهو حمرم له ثالث حاالت انظر معي الذي ُينزل، »بنظرةٍ واإلمناء «: قال

زل فحينئــٍذ نقــول، قصــد وهــو االحــتالمأن ُينــزل مــن غــري : احلالــة األوىل لــيس : نــائم فــأ

  .عليك يشء

  

  

  



 

   
 

 

ء الصيد خيري له بني املثل من النعم أو تقويم املثل بمحل التلف ويشرتي  ومن التخيري جزا

  .......... أو نصف صاع من غريه  بقيمته طعاما جيزئ يف الفطرة فيطعم كل مسكني مدبر

ــتمناء: احلالــــة الثانيــــة ــه االســ ةٍ ، أن ُينــــزل بســــبب املبــــارشة ومنــ ــارشة امــــرأ أو بســــبب ، أو مبــ

ر نظر  ة ُيكـرر النظـر وهـذا يوجـدتكرا ومـن جلـس لسـامع أسـئلة النـاس يف احلـج ، ينظر إىل امرأ

ــيتكلم عنـــه املُصـــنف بعـــد قليـــل فهـــذا يتعلـــق بـــه، يعلـــم ذلـــك ــة ، حكـــم سـ وأن عليـــه فديـــًة مغلظـ

  .وسيأيت بعد قليل

اإلمنـاء بنظـرٍة واحـدة نظـر ، أن ُينزل بسبب نظرٍة واحدة هذه ذكرناها هنـا: النوع الثالث

  .فحينئٍذ عليه أن ُخيري بني ثالثة أشياء، لزوجته فأمنى

  :إًذا مقدار التخيري ثالثة أشياء

 ـــزل مـــن غـــري بتفكـــر كـــأن يكـــون احـــتالم مـــثًال فـــال يشء عليـــه أو ، نظـــٍر وال فعـــل إذا أ

  .مثًال 

 وهنا بنظرة فعليه ختيري.  

  ٍأو استمناء فهنا تكون الدية مغلظة وبمبارشة.  

امٍ ، خيري بني ذبح شاةٍ «: قال ، أو إطعام ستة مساكني لكل مسكٍني ُمد ُبرٍ ، أو صيام ثالثة أ

ــن غــــريه ــاة وهــــو ، أي مــــن غــــريه مــــن املطعومــــات، »أو نصــــف صــــاٍع مــ ــا خيــــرج مــــن الزكــ إمــــا ممــ

ويـة التـي عليهـا الفتـوىأو من غريها كاأل، املعتمر ًضا جيـوز عـىل الرا جيـوز أن خيـرج مـن ، رز أ

  .رز كذلكاأل

ء الصيد هذا الصيد نوعان، »ومن التخيري«: قال   :فدية التخيري جزا

  إما أن يكون له مثٌل.  

 أو ليس له مثل.  

  

  

  



 

  

  

 

 

.............................................................................  

عــام تشــبهه: فــام كــان لــه مثــٌل  د بمثــل؟ أي لــه مثــٌل مــن هبيمــة األ : عــىل ســبيل املثــال مــا املــرا

ــة ــ ــل أو املثليــ ـــ ـــون التمثيـ ــ ـــف يكـ ــنعرف كيـــ ـــ ــــب ، وسـ ـــافري ترشــ ـــض العصـــ ــدوا أن بعـــ ـــ ــروا فوجـ ــ نظــ

أهنــا يكــون فيهــا : فقــالوا  ترشــب بفيهــا فوجــدوا أهنــا تشــبه املعــز ،ســيذكرها املصــنف بعــد قليــل

  .معز

  :هذه املثلية ُتعرف بأحد أمرين

  رضوان اهللا عليهم-وهو فعل الصحابة إما بالنص-.  

ألن اهللا ، وما اجتهد فيه الصـحابة وهـو املقـدم وال ُيقبـل خالفـه َحيُْكـُم بِـِه {: قـال

ـــنُْكمْ  ــ ــــْدٍل ِم ــــدة[}َذَوا َعـ ائـ ــول اهللا ، ]٩٥:ا ـــحابة رســـ ــــًة صــ ــاس عدالـ ــــك أن أكمـــــل النـــ ، وال شـ

  .فحينئٍذ ما حكم به الصحابة فإنه مقدٌم عىل اجتهاد بعد بعدهم

أن يكـــون لـــه مثـــل فيكـــون لـــه  الصـــحابة مـــن احليـــوان وأمكـــن بحكـــم اثنـــني  يـــذكرهمل اومـــ 

 رجـٌل ذبـح مـثًال محامـةً ، »الـنعمخيري بني املثل من «: إًذا قال، سيذكره املصنف بعد قليل، مثل

ء، فيها شاة مثًال : فنقول إذا كـان ذبحهـا يف مكـة أو ، فيأخذ شاًة ويذبحها ويوزعها عـىل الفقـرا

  .عىل املكان الذي ذبح يف الصيد إن كان خارج مكة

 كــم؟ كــم قيمــة الشــاة هنــا بعــد الطــائف كــم قيمتــه، »أو تقــويم املثــل بمحــل التلــف«: قــال

ــف ريــالقيمــة الشــاة يف الســ فيقومهــا  ،ســتامئة ريــال، مخســامئة ريــال، عدية مــثًال؟ قيمتهــا مــثًال أ

ــة هنــــاك لــــيس ــرة ، يف مكــ ــا أو لكثــ ــا جيلــــب هلــ ــ ــد تكــــون أغــــىل  ــة قــــد تكــــون أرخــــص وقــ ألن مكــ

  .الشوى فيها

ـــال ـــــا«: قــ ــــه طعاًم ـــًرا ، »ويشـــــرتي بقيمتـ ـــرتي ُبــ ـــزئ يف ، أو شـــــعًريا ، يشــ ـــا ُجيــ ـــري ذلـــــك ممــ أو غــ

ةكـام ذكـرت لكـم قبـل قليـل اخلـالف يف ، »الفطـرة جيـزئ يف«: قـال، الكفارات فـيطعم « :املسـأ

فيعطــي مائــًة أو مــائتني ، يقســمه عــىل املســاكني يعطــي كــل مســكني ُمــد ُبــر، »كــل مســكني ُمــد ُبــر

م   .يبحث وال جيوز أن يعطي واحًدا مجيع الصدقة حرا

  



 

   
 

 

وقسم الرتتيب كدم املتعة والقران وترك الواجب أو يصوم عن طعام كل مسكني يوما 

واإلحصار والوطء ونحوه فيجب عىل متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدم أو ثمنه صام 

ام الترشيق وسبعة إذا رجع إىل  ثالثة ايام يف احلج واألفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح أ

  ................................................................................. أهله

مثــل مــا قلنــا يف ، لكــي يبحــث عــن مســاكني أكثــرتعــدد املســاكني  :ألن مــن مقاصــد الرشــع

أو نصـف صـاٍع «: قـال، ويف كفارة اجلامع يف هنار رمضان هنا عرشة وهنا ستني، كفارة اليمني

  .يعطي كل مسكني نصف صاع كام ذكرت لكم قبل قليل، »من غريه

، حينئـٍذ يقـدر إذا باملسـاكني مخسـة صـيعان، »يصوم عن طعام كل مسـكٍني يومـاأو «: قال

  .يصوم عن كل مسكٍني يوما، ثالثون صاع، مائة صاع

  .»وقسم الرتتيب كدم املتعة والقران وترك الواجب واإلحصار والوطء ونحوه« :قال

ـــي ــد األول: الرتتيــــــب يعنـــ ــ ـــاين إال إذا عقــ ـــه أن ينتقــــــل للثـــ ــوز لـــ ــ ــه ال جيــ ــ ــ ــن يتعلــــــق أول ، أ مــــ

ودم الواجــب أي تــرك الواجــب مــن تــرك واجًبــا ، بالرتتيــب دم التمتــع والقــران ومهــا واجبــان

ممـا يلحـق بـه ممـا سـيذكره ، ودم فعل حمظور الوطء ونحـوه، ودم اإلحصار، من واجبات احلج

  .املصنف

ـام يف  وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه وقارنٍ  فيجب عىل متمتعٍ «: قال صام ثالثـة أ

ام الترشيق وسبعةً    .»رجع إىل أهله إذا احلج واألفضل كون آخرها يوم عرفة وتصح أ

ة  مــن حــج متمتًعــا أو قارًنــا فيجــب ، معــيانتبهـوا  دائــًام تعــرض لنــاانظـروا معــي هــذه مســأ

سـنها ئالشاة هلا صفٌة فيهذه ، هذه الشاة أو ُسبع بدنة طبًعا وسنتكلم عنها، عليه أن يذبح شاةً 

  .أن تكون مثل الذي ُجتزئ يف األضحية وسنتكلم عنها إن شاء اهللاوهيئتها جيب 

مــا جيــوز قبــل العبــد مــا جيــوز ذبحهــا قبــل ، وجيــب هلــا وقــٌت وهــو أهنــا ُتــذبح مــن يــوم العيــد

ام الترشـيق من يوم العيد إىل انتهاء جيب هلا وقٌت ، العيد جيب أن ُتذبح يوم العيد يف أصـح ، أ

  .م الثالث عرشقول العلامء إىل غروب شمس اليو
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 ولـذلك، ذبح يف مكـةفهدي التمتع والقران جيب أن يُ ، وهلا مكاٌن وهو أن تذبح يف مكة

 إًذا ُيــذبح وجوًبــا يف مكــة وال يلــزم يف منــى، يف داخــل حــدود احلــرمجتــدون أن املجــازر أغلبهــا 

ل أهل أصح عىل   .-َرِمحَُه اُهللا َتَعاَىل -ذهب اإلمام مالٍك امل علم خالًف ال أقوا

ن كل من كان ، إذا كان متمتًعا أو قارًنا عرفنهام، طيب إًذا عرفنا هذا هدي التمتع والقرا

فإن ، أو هدي التمتع والقران، قادًرا عىل الفدية فتجب عليه هذه الفدية فدية التمتع والقران

  .البدل هذا الرتتيب معناهكان عاجًزا فينتقل إىل 

ــام يف ثالثـٍة  ؟مـا هـو البـدل  جيــب، وسـبعٍة إذا رجعـتم إىل أهلـيكم، يف احلـجصـيام عرشـة أ

ام ام ما معنى أن تكون يف احلج؟ ركز معـي، عىل املرء أن يصوم عرشة أ تكـون  هذه الثالثة أ

ام احلج يف احلج أي   .أن الصائم متلبٌس باحلج بمعنى وتكون يف احلج، يف أ

ام إال وهو حمرم  إذا جـاء اليـوم وأراد الصـوملو كان متمتًعـا ، ال يصم املرء هذه الثالثة أ

ـــول ــرم فيقـ ـــابع ُحيـــ ــــوم ســـــبعة": السـ ـــابع  ،"لبيـــــك  حًجـــــا مـــــن ي ـــوم الســ ـــبعة فيصــ ــل سـ أو قبـــ

 والثــامن فيحــرم مــن اليــوم اخلــامس يعنــي، والســابع، الســادسأو يصــوم ، والتاســع ،والثــامن

  .إًذا جيب أن يكون حمرًما، غدال حيرم من

ــام احلــج سـنذكر : أمـا الزمــان ــام يف ، الزمــانفهـو يف أ مــا هـو زمانــه؟ زمــان الصـيام ثالثــة أ

والتاســع فيكــون آخرهــا يــوم التاســع يــوم عرفــة ، والثــامن، أن يصــوم الســابع: أفضــلها ؟احلــج

ــه يف يــوم عرفــة، هــذا أفضــلها ونحــو ، ســيكون يف مكــاٍن حــار فــإن عجــز املــرء لتعــب أو يعلــم أ

ام عرفة ام هذه أ   .ذلك من هذه األمور واأل

، أو اخلـامس، والثامن، والسابع، أن يصوم ما قبل ذلك السادس: يف األفضلية فإنه يليه

ــام احلــج برشــط أن يكــون حمرًمــا جيــب أن يكــون حمرًمــا، والســادس ، والســابع لكــن يكــون يف أ

ام   .هذه ثالثة أ

  

  



 

   
 

 

.....................................................................................  

ــام بعــذٍر أو لغــريه مل ــامْ : نقــول! يصــم هــذه األ ــام الترشــيق ينتقــل إىل أن يصــوم ثالثــة أ ، أ

إن مــن مل ": اهللا عنهــا وعــن غريهــا ثالثــة مــن الصــحابة أهنــم قــالوا فقــد ثبــت عــن عائشــة ريض 

اٍم يف احلج قبل العرفة أو قبل العيد ام الترشيقفإنه يصوم، يصم ثالثة أ   ."ها يف أ

ــتم معــي وإال  ظــر أ ــا أ ــام الترشــيق؟ احلــادي عرشــ أ ــام  ؟مــع اللمبــات معــيومــا هــي أ أ

طيــب مــا صــام هــذه ، والثالــث عرشــ يصــومها وجوًبــا، والثــاين عرشــ، احلــادي عرشــ: الترشــيق

ام ام الثالثة ألي عذٍر من األعذار !الثالثة األ   ؟طيب ما صام هذه األ

ــاءً وهـــ، جيـــب عليـــه أن يصـــومها بعـــد ذلـــك: نقـــول  ، و متحلـــل فتصـــبح قضـــاًء ُتصـــبح قضـ

جيــوز أن يصــومها يف مكــة وجيــوز أن يصــومها يف ! إذا رجــع بعــد احلــج إذا رجعــتم طيــب ســبعةٍ 

  .بلده وغري ذلك

ة ثانيــة ــه لــيس : طيــب عنــدنا هنــا مســأ رجــٌل بــدأ الصــيام يف اليــوم الســادس عــىل أســاس أ

ال؟ نحـن نعلـم اآلن البنـك  مـن كـان مالـًك ، السـنة هـذه بأربعامئـة وسـتني ريـال معه مال كم ا

عنده أربعامئة وستني لكن ببلده ، جيب عليه الفدية! ربعامئة وستني ريال زائدة عن حاجتهاأل

  .للبدل جيوز ال يلزمه جيوز له االنتقال! وال يستطيع أن حيوهلا هنا

ا، طيب هذا املحرم صاحبنا جاء يوم ستة فبدأ الصيام اتصـلوا  أذن الظهر بعد الصيام 

لــة هــل جيــب عليــه أن ، بمبلــٍغ يزيــد عــن قيمــة هــدي التمتــع والقــران، عليــه قــالوا جاءتــك حوا

  ينتقل للبدل؟

ــت خمــٌري اآلن إمــا أن تنتقــل: نقــول ــك بــدأت يف العمــل البــدل، ال جيــب أ ، وإمــا تبقــى أل

وال جيـوز اجلمـع بـني البـدل واملبـدل وقـد بـدأت بـه ، ك بـهل انً بالبدل كنت مأذووعندما بدأت 

  .صحيح فيأخذ حكم من أداه كامًال 

  

  

  



 

  

  

 

 

اموجيب عىل حمرص دم فإن مل جيد صام عرشة    ................................ ثم حل أ

ــام ثــم حــل، وجيــب عــىل حمٍرصــ دمٌ «: قــال  املحرصــ مــن هــو؟، »فــإن مل جيــد صــام عرشــة أ

ه  ! أما الـذي منـع مـن عرفـة فلـيس بمحرصـ انتبـه للفـرق، الذي منع من مكةسيأيت بعد قليل أ

هـذا حكـم حكـم الفـوات هـذا هـو املعتمـد عنـد ، عرفة ليس بمحرصـمنع من الدخول إىل من 

  .فقهاءنا

يعنــي ال يمكــن حتــى لــو كــان معــك ، ــه أحياًنــا يف يــوم ثامنيــة ُتغلــق مكــة ممنــوع الــدخولأل

 مــاذا ســتفعل؟ تــذهب للحــرم حكمــك حكــم الفــوات، ترصــيح مــا تســتطيع الــدخول إىل عرفــة

  .السنة القادمة ترجع وحتجوتسعى ثم وتطوف 

  .واملنع من عرفة، إًذا فرٌق بني اإلحصار املنع من مكة

  .هذا فوات: املنع من عرفة

  .هذا إحصار: واملنع من مكة

 ثـم بعـد ذلـك إذا، أن يـدفع دًمـا شـاةً : هذا ما الـذي جيـب عليـه؟ جيـب عليـه طيب املحرص

َيْعنِـْي  جيـوز أن حيـليعنـي ، احللق جيوز ولو بعد ذلـك ،ذبح الشاة حل بعد الذبح وليس احللق

  .بعدها

ـام« :أي مل جيـد دم، »فـإن مل جيـد«: قال ـام، »صـام عرشـة أ يعنـي  »حيـل « ثـم بعـد العرشـة أ

أو بعــد الــذبح ولــيس لــه تعلــٌق اســتحباًبا أن يكــون احللــق قبــل ذلــك ألن ، الصــيامإمــا بعــد  حيــل

  .عندهم احللق ليس بواجب

ــهُ {: ألن قـــول اهللا  ـ ـــى َيْبُلـــَغ اْهلـَــْدُي َحمِلَّ لـــيس ، ]١٩٦:البقـــرة[}َوال َحتْلُِقـــوا ُرُءوَســـُكْم َحتَّ

بالقــارن إذا ســاق  وإنــام هــو متعلــٌق  إحصــار متعلًقــا بــاللــيس  ،متعلًقــا عنــدهم أي عنــد فقهاءنــا

  .فإنه ال جيوز له اهلدي حتى حيلق، اهلدي

  

  

  



 

   
 

 

زل منيا بمبارشة أو استمناء أو تقبيل أو  وجيب عىل من وطىء يف احلج قبل التحلل األول أو أ

ام ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع   ملس بشهوة أو تكرار نظر بدنة فإن مل جيدها صام عرشة أ

  ............................................ ويف العمرة إذا أفسدها قبل متام السعي شاة 

ومــن وطء يف «: فقــال، بــدأ يــتكلم املصــنف عــن الكفــارة املغلظــة للجــامع ومــا يف حكمــه

والـذي يثبـت بـه ، والذي يثبت به الزنـا، والوطء الذي يثبت به اإلحصان ولو مل ينزل ،»احلج

ــذ، الغســـــل ـــدوالـــ ـــو وطٌء واحــ ــج هــ ـــرج: وهـــــو، ي يفســـــد احلـــ ــفة يف الفــ ـــت  تغييـــــب احلشـــ إذا غيبــ

ــن مقطوعهــــا ــمى وطءً ! احلشــــفة أو قــــدرها مــ ــٍذ يســ ــه حينئــ ــمى مبــــارشة ، فإنــ ومــــا دون ذلــــك يســ

  .فقط

ـــا ذكــــرت هـــذا املعنـــىفقـــط أريـــد  ــع هـــي ذلـــك ودائــــًام ! أ ــارٍة نقـــول فيهـــا اجلمــ ــل عبـ ألن كــ

  .فعليه دمٌ ! من وطء يف احلج ولو مل ينزل إًذا، نكررها يف حملها

ـزل منًيـا بمبـارشة«: قال ـزل املنـي ، »أو أ أو ، أو تقبيـل، أو اسـتمناء«بـدون اجلـامع لكنـه أ

ًء كــان ملًســا بحائــل أو بــدون حائــل، »بلمــٍس بشــهوة ر نظــر« :ســوا ر النظــر، »أو تكــرا  ألن تكــرا

  .فإنه جيب عليه بدنة، عندهم فعٌل يقصده املرء

 فقلنا خمري بني ثالثة أشياء: وأما نظر نظرٌة واحدة.  

 رجل يفكر أو احتلم فليس يشٌء عليه: وأما بالفكر فقط.  

امفإن مل جيد«: قال إىل أهله ألهنا  أي، »وسبعًة إذا رجع، ثالثًة يف احلج: ها صام عرشة أ

  .فتأخذ حكمها يف ذلك، عىل هدي التمتع والقران مقيسةٌ 

  .»إذا أفسدها قبل متام السعي شاة ويف العمرة« :قال

وأما إذا أهنى السعي وقبـل ، ألن هذا هو ركنها الثالث فمن أفسدها قبله فإن يكون شاة

  .فإنه يكون ترك واجًبا فقط وقد تم حجه فال يكون عليه هذه الفدية، اِحلالق

  

  

  



 

  

  

 

 

والثاين ، والتحلل األول حيصل باثنني من رمي وحلق وطواف وحيل له كل يشء إال النساء

  ............................................. حيصل بام بقي مع السعي إن مل يكن سعى قبل

إال  ءٍ والتحلــل األول حيصــل بــاثنني مــن رمــي وحلــق وطــواف وحيــل لــه كــل يش«: قــال 

  .»النساء

ــه مــن فعــل اثنــني مــن: ا جــاء عــن الصــحابة رضــوان اهللا علــيهم أهنــم قضــوا ــ اهــذنعــم   أ

ومـــا هـــي ، مـــن ليلـــة العيـــد جيـــب أن يكــون فعلـــه مـــا بعـــد نصـــف الليــل ،بعـــد نصـــف الليـــل ثالثــة

  األمور الثالثة؟

 مجرة العقبة: الرمي وهو.  

 تقصريال واِحلالق أو.  

 وطواف اإلفاضة.  

وبات باملزدلفة ، من هذه الثالثة بعد نصف الليل إذا كان قد وقف بعرفة من فعل اثنني

تحلــل األول فحــل لــه كــل يشٍء إال النســاء كــام قالــت فإنــه حينئــٍذ يكــون قــد حتلــل ال، أول الليــل

  .»حلله فلم يمنعه من ذلك إال النساءطيبت النبي «: عائشة ريض اهللا عنها

إًذا عرفنــا هــذه األمــور ، حتــى أن يــأيت زوجتــهفــإذا طــاف بالبيــت حــل احلــل كلــه فجــاز لــه 

  .وهذه األمور الثالثة ال يلزم فيها الرتتيب، الثالثة

إذا : أي، »إن مل يكن سعى قبل«بام بقي من األحكام : أي، »والثاين حيصل بام بقي«: قال

  .القولني ألهل العلمأو كان قارًنا فإهنم يلزمونه بالسعي عىل أحد ، كان مفرًدا

ـــه إذا طـــاف بالبيـــت: املشـــهور عنـــد الفقهـــاءوأمــا  يكـــون قـــد  املشـــهور فإنـــه! فـــإهنم يـــرون أ

  .»دخل احلج يف العمرة إىل قيام الساعة«:لقول الرسول ، حتلل

  

  

  

  



 

   
 

 

بقرة   فصل والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة ويف محار الوحش وبقرة

  ................................................................ ويف الضبع كبش

ًء كـان حمرًمـا ، وبدأ يبني لنا أن الصيد نوعان: يقول الشيخ الـذي يصـطاده الشـخص سـوا

  .ُحمًال يف مكة يف حدود احلرمأو كان املرء ، يف مكة أو خارجها

 فيهـــاو«، ة والنعـــام موجـــودكالنعامـــ: أو لـــيس لـــه مثـــل فـــإن كـــان لـــه مثـــل، »لـــه مثـــٌل «: قـــال

  .أي فيها بدنٌة كاملة، »بدنة

ع : أي، »وبقــره ويف محــار الــوحشِ «: قــال ــوا بقــر الــوحش محــار الــوحش وبقــره نــوٌع مــن أ

د باحلامر الوحيشـ محـار الـوحش احلـامر، الغزالن فـإن هـذا احلـامر املخطـط ، املخطـط ليس املرا

  .وإنام يوجد يف وسط أفريقيا، ليس معروًفا يف جزيرة العرب

د يف قضاء الصحابة رضوان اهللا عليهم وإنام قضاءهم نوٌع من الغـزالن ، وليس هو املرا

 وأمــا، ُتصــبح رأســها كبــري لكــن لــيس هلــا قــرون بالنســبة للُحمــر، ُيســمى بحــامر الــوحش وبقــره

  .نوع من الغزالن وعيوهنا تكون كبار ولذلك ُسميت بقرة، هذه جيوز أكلها لبقر الوحيشا

لشـبهها مـن حيـث العـني  ،»بقـرة«البقر الوحيش : أي، »ويف احلامر الوحيش وبقره«: قال

ـــرون ـــال، والقــ ــابر يف ، »ويف الضـــــبع كــــــبٌش «: قــ ــ ــــديث جــ ــــحهام حـ ـــديثان أصـ ــه حـــ ــــت فيـــ ـــد ثبـ وقــ

  .»قىض يف الضبع بكبش«: أن النبي ، الصحيح

د  ــه ذو نــاٍب وخملــب، الضــبع املعــروف الــذي يأكــل اجليــف ويلــف برأســهباملــرا  هــذا مــع أ

فعليـه ! فمن اصطاده يف احلـرم وهـو حمـرمٌ ، فإنه يعترب صيًدا ذو ناٍب من السباع املخلب للطري

  ما هي فديته؟  فيه فدية

يقبل ه وحلديث جابر يف الصحيح ال الرسول قال، ليس اجتهاًدا نًصا عن النبي  كبش

ه جيوز أكله عنـد ، فهو نٌص وهذا أخذ منه أهل العلم أن الضبع جيوز أكله، تأويًال  واملعتمد أ

  .احلاجة تبيح كل حمرم الرضورة، وجود احلاجة وليست الرضورة

ــبع دواٌء إىل اآلن ــرب قــــديًام كــــانوا يــــرون أن الضــ ــدنا يــــرون أن ، ألن العــ ــد البــــوادي عنــ بعــ

  .جيوز أكله ألجل هذه احلالة: لفنقو، الضبع عالج لبعض األمراض



 

  

  

 

 

ويف الغزال شاة ويف الوبر والضب جدي له نصف سنة ويف الريبوع جفرة هلا أربعة أشهر ويف 

اء كالقطا والورش والفواخت شاة    .األرنب عناق دون اجلفرة ويف احلامم وهو كل ما عب ا

ـــال ــر، »ويف الغــــزال شــــاة«: قـ ـــوحش البقــ ــن الـ ـــف مــ حـ ـــزال نحيفــــة أ ــــوبر «، ألن الغـ ويف ال

والــوبر أكــرب منــه قلــيًال وهــو معــروف عنــدنا إىل اآلن هبــذا االســم الضــب معــروف ، »والضــب

  .كنه له يعني شوًكا أعىل قليًال أو أقوى يعني جلده قايسال يصري أكرب قليًل ، الوبر

كـل ، يعنـي عمـره نصـف سـنة كـل هـذا قضـاء الصـحابة، »سـنة جدٌي له نصـففيه «: قال

  .الصحابةهذا من قضاء 

ــه لـــيس بفـــأرٍ : الريبـــوع هـــو، »ويف الريبـــوع«: قـــال ــبيٌه بالفـــأر لكنـ ٌن شـ يكـــون قصـــري ، حيـــوا

ء القــدامى مـــن العـــرب وهـــ وطويـــل الـــذيل وبعـــضاليــدين  ـــا رآه بعـــض الشـــعرا  نابـــو النــاس 

  .يأكل الريبوع عابه عجاجال

ـــت رجـــٌل يأكـــل فـــأًرا: قـــال  اجلربـــوع والعـــرب الفـــأر حيـــرم أكلـــه بيـــنام الريبـــوع أو ، لقـــد رأ

ــا ـــاًء أحياًنــ ــود يف أغلــــب ، تقلــــب اجلــــيم يـ ــه فــــالريبوع معــــروف موجــ ــيد جيــــوز أكلــ ــه صــ جيــــوز أكلــ

  .مناطق اجلزيرة العربية

رنــب عنــاٌق ويف األ«: قــال، وهــو الشـاة الصــغرية التــي هلــا أربعـة أشــهر، »فيــه جفــرة«: قـال

ـــاء كالقطـــاويف احلـــامم « :أصـــغر منهـــا ســـنًا: يعنـــي، »دون اجلفـــرة القطـــا  ،»وهـــو كـــل مـــا عـــب ا

ع  والورشمعروف  وا لكنهـا تكـون صـغار يعنـي أول مـا ، مجريينحن نسميها وهو نوع من أ

  .الصغار تسمى ورش اجلمرييتكون صغرية 

خت هي أكرب من الورش ، »والفواخت شاةً «: قال هي  اجلمريي ُتسمى الفواختالفوا

واجلمــريي معــروف مــن الطيــور املهــاجرة التــي ، والــورش هــي اجلمــريي الصــغار ،الفواخــت

فهــي معروفــًة يف كــل البلــدان هــذه النــوع مــن الطيــور ، تــأيت مــن رشق آســيا وتــذهب إىل أفريقيــا

  .املهاجرة

  

  



 

   
 

 

  .كاألوز واحلبارى واحلجل والكركي ففيه قيمته مكانه  وما ال مثل له

  .وحشيشهفصل وحيرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد اإلحرام وحيرم قطع شجرة 

أو عــن ، يعنــي مل نجــد لــه مــثًال عــن الصــحابة رضــوان اهللا علــيهم، »مثــل لــه ال اومــ«: قــال

اإلوز : كــاإلوز: قــال، لــه بمثــلعــدل ومل حيكــم ، حــديث جــابركــام يف حــديث الضــبع  النبــي 

  .لكن اإلوز الذي يأيت مهاجًرا ، يس صيد جيوز قتلهل االطائر ليس باألهيل األهيل هذ

ففيـــه  واحلجـــل والكركـــي: قـــال، واحلبـــارى معروفـــة اآلن هـــذا وقـــت صـــيدها: ىواحلبـــار

  .إذا اصطاده املرء فينظر كم قيمته ويتصدق بقيمته: يعني قيمته مكانه

وإنـام يتصـدقون بـه  ،ومـن أعـان أن يأكلـه، ومـن دل، فيحرم عىل من اصطاد: وأما الصيد

ًضا ، ويعطونه شخص آخر   .األكل حيرمومن اُصطيد له أ

ــول  ــيخيقــ ــيد: فصــــٌل : الشــ ــيخ عــــن بعــــض األحكــــام املتعلقــــة بالصــ ــتكلم الشــ : قــــال، بــــدأ يــ

إن هـذا «: قـال النبـي  ، ألنحيـرم صـيدهفإنـه من كان يف مكـة : أي، »وحيرم صيد حرم مكة«

ٌم حرمه اهللا  حتـريم مكـة قبـل آدم بـل قبـل خلـق ، »يوم خلق السـموات واألرض البلد حرا

ت واألرض اعٌف حجمـه وإن مل فـاإلثم فيهـا مضـ، ِعظـم هـذه البلـدةوهذا يـدلنا عـىل ، السموا

  .ُيضاعف عدده

، ومن حيث حرمة اإلعانة عليـه، من حيث البدن، »حكم صيد اإلحراموحكمه «: قال

فكــل مــا يتعلــق بحرمــة ، صــيًدا يف مكــة حيــرم عليــه أكلــهمــن اصــطاد ، ومــن حيــث حرمــة األكــل

م باألحكــام التــي ســيذكرها  ؟احلــرم بــامذالكــن يزيــد ؛ الصــيد للمحــرم فيحــرم كــذلك يف احلــرا

  .املصنف

بته اهللا ، »وحيرم قطع شجره وحشيشه«: قال فيحرم ، ومل ينبته اآلدميون كل شجٍر أ

ــان يابًســـا هـــل يبـــاح االحتشـــاش أم ال؟، قطعـــه وكـــذلك احلشـــيش فيـــه : قـــالوا  واحلشـــيش إذا كـ

  :قوالن

د وغريهالذي مشى ع: القول األول ه جيوز  ليه صاحب الزا   .إذا يُبسأ

بس: القول الثاين ه وإن كان أ   .وظاهر كالم املصنف واملنتهى أ



 

  

  

 

 

ء فتضمن الشجرة الصغرية عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويضمن  واملحل واملحرم يف ذلك سوا

احلشيش والورق بقيمته وجيزئ عن البدنة بقرة كعكسه وجيزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة 

د بالدم   ... الواجب ما جيزئ يف األضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة واملرا

ه إذا يُبس جاز االحتشاش: واملعتمد   .أ

  .وحشيشه األخرض فيزيد كلمة األخرض: ولذلك بعض أهل العلم يقول

ء«: قـــال ء ويف نحـــوه: أي، »واملحـــرم يف ذلـــك ســـوا فتضـــمن «: قـــال، يف احلرمـــة ويف اجلـــزا

بتهــا اهللا : يعنــي، »رًفــا بشــاةالشــجرة الصــغرية ع فإنــه جيــب ، أن مــن قطــع شــجرًة صــغرية أ

  .عليه أن يأيت بشاٍة وال جيوز له أن ينتفع هبذه الشجرة بل يتصدق هبا

ويضـمن احلشـيش «: قـال، أكرب من هـذه الشـجرة عرًفـا فيضـمن بقـرة، »وما فوقها«: قال

 ،فإنــه ُينظــر كــم قيمتــه أو قطــع ورق شــجر، يف مكــة ويف حرمهــا مــن احــتش، »بقيمتــه والــورق

  .فإنه ُينظر كم قيمته ويتصدق به

فكــل مــا قلنــا فيــه جيــب فيــه بدنــة فإنــه جيــوز أن ، »وُجيــزئ عــن البدنــة بقــرٌة كعكســه«: قــال

مـا وجـد فيـه البقـر جـاز فيـه العكس : البقر كعكسه أي وجيوز أن خيرجه من، خيرجه من اإلبل

  .اإلبل

مـن وجـب عليـه سـبٌع إمـا بكونـه فعـل ســبع ، »وُجيـزئ عـن سـبع شـياٍه بدنـٌة أو بقــرة«: قـال

أو اثنـان أحـدمها ، يس عليه سبع واجباٍت نقول مثًال ل اأو ترك سبع واجباٍت طبعً ، حمظوراٍت 

  .ترك واجبني واآلخر عليه ثالث حمظورات

فـإن ُجيـزئ ولـذلك ، بعةفأرادوا أن يشـرتكوا يف بدنـة بـني السـ، فكل واحٍد جتب عليه شاة

  .»وُجيزئ عن سبع شياٍه بدنٍة أو بقرة«: قال

د بالدم الواجب«: ثم قال أو ُسبع ، أو ثني معزٍ ، ما ُجيزئ يف األضحية جزع ضأنٍ : واملرا

  .»بقرةبدنٍة أو 

  

  



 

   
 

 

   .فإن ذبح إحدامها فأفضل وجتب كلها

أو ترك اجلُربان  أو دم ال جيوز أن يذبح يف الدم الواجب يف هدي التمتع والقران: يعني 

بـــأن يكـــون الشـــياه عمرهـــا ، جـــزع ضـــأنٍ : إال مـــا ُجيـــزئ يف األُضـــحية وهـــو أن يكـــون، الواجـــب

ا مــن عيــوب اُألضــحية، ســتة أشــهر فــأكثر ً إذا بلــغ : ثنــي املعــز، »أو ثنــي معــزٍ «، وأن يكــون ســا

  .سنةً 

ًضــا  البدنــةالبقــرة والبــد أن تكــون ، »أو ُســبع بدنــٍة أو بقــرة«: قــال أو ، تبلــغ ســنتنينــي ثأ

، »فأفضــلفــإن ذبــح إحــدامها «ذبــح البقــرة : أي، »ذبــح إحــدامها إنفــ«: قــال، مخــس مــن اإلبــل

يعنـي رجـل وجبـت عليـه ، »وجتب كلهـا«، الغنم فإنه أفضـليعني إذا ذبح البقرة أو اإلبل عن 

  !شاٌة فذبح بدل الشاة بقرًة كاملة

رجــٌل  ؟هــذا اليشــءوش لــون الُســبع فقــط  لــك كــل البقــرة تأخــذ حكمهــا مــا نقــول: نقــول

ــه هــــدٌي واجــــب ــٌل عليــ ــه انظــــر معــــي رجــ ــول، عليــ ــة أو املبيــــت بمنــــى نقــ : تــــرك املبيــــت باملزدلفــ

صــدق : ثــم قــال، شــرتى بــدل الشـاة بقــرٌة وحـدها، اوجبـت عليــك شـاة ُأريـد أن آخــذ ُسبعهاوأ

  ؟وستة أسباعها سآخذهم، به ألن هدي الواجب ُيتصدق به

ــــول ـــوزال : نقـ ــا جيــ ـــدًي ، مـــ ــــون هــ ــا تكـ ـــذا اهلـــــدي ال بـــــل كلهـــ ـــبعة يف هــ ــتم ســ ــ ــو اجتمعـ ــن لـــ ــ كـ

ةجــاز وضــحت امل: الواجــب عنــد هــذه لكــي نــتكلم إن لكــن نقــف  اســتعجلنا يف األخــري، ســأ

  .شاء اهللا يف الغد


